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(  นายพัฒน์  พิลาบุตร  ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

ค าน า 

 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๔   ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)   
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน    แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงศึกษาธิการ   แผนปฏิบัติราชการ  ส านัก 
นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต ๒ รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ จังหวัด เพชรบูรณ์  ในประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการท่ี
เกี่ยวข้อง  คือ  การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียน
บ้านห้วยลาดได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานในระยะ  ๔ ปี ได้อย่างเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้  จะสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน การบริหารงาน
ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น   อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน 

 ขอขอบคุณคณะผู้จัดท า คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีอ านวยความสะดวก  ในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ๔   ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)   ฉบับนี้  ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

 

 

            ( นายสมยศ  พรหมพล)                                       ( นายพัฒน์  พิลาบุตร ) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด                                                                                                        
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ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
  
 ชื่อโรงเรียนบ้านห้วยลาด ที่ตั้ง ๔ ต้าบลหลักด่าน อ้าเภอน้้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด ส้านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  โทร ๐๕-๖๐๒๙-๒๔๗  โทรสาร – 
e-mail heuylard@gmail.com  website http://sites.google.com/site/hueylard เปิดการเรียนการสอน
ตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการ ๓ หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านโนนชาติ  บ้านห้วยลาดและบ้านกกก่อ 
  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียนบ้านห้วยลาดเดิมชื่อ โรงเรียนบ้านกกก่อ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๐๐ ที่หมู่บ้าน
กกก่อ  ต.หลักด่าน อ.น้้าหนาว จ.เพชรบูรณ์ ขณะเริ่มจัดตั้งมีอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง มีครู ๑ คน และมี
นักเรียน     จ้านวน ๓๗ คน  
      พ.ศ. ๒๕๐๑ นายปั่น จันทร์หว่าง ครูใหญ่ขณะนั้นพร้อมด้วยราษฎรได้ย้ายโรงเรียนจากหมู่บ้านกก
ก่อ มาที่หมู่บ้านห้วยลาดและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยลาด โดยปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง           
มีครู ๑ คนและมีนักเรียนจ้านวน ๕๐ คน 
      พ.ศ. ๒๕๑๔ นายเรวัตร ใจชื่น ครูใหญ่พร้อมด้วยราษฎร ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่หมู่บ้านโนนชาติ                    
ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านกกก่อและหมู่บ้านห้วยลาด และได้ใช้ชื่อโรงเรียนเดิมคือโรงเรียนบ้านห้วยลาด              
เพ่ือสะดวกในการเดินทางมาเรียนของนักเรียน โดยปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง มีครู ๑ คน และมี
นักเรียนจ้านวน ๖๐ คน บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓๐ ตารางวา 

ทิศเหนือ  จดถนนสายกกกะทอน – ห้วยสนามทราย 
  ทิศใต้   จดที่ดินของนายเทียน ขวัญล้อม 
  ทิศตะวันออก  จดที่ดินของนายพี บุญเจียง 
  ทิศตะวันตก  จดที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านโนนชาติ 
 โรงเรียนได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข พช. ๖๕๕ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียนแบบป.๑ ช ขนาด ๓ ห้อง   
     จ้านวน ๑ หลัง บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน ๑ หลัง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จ้านวน ๑ หลัง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. จ้านวน ๑ หลัง  ๕ ที่นั่ง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๐๑๗ ก. ขนาด ๔ ห้องเรียน 
   พร้อมครุภัณฑ์  โรงฝึกงานแบบ สปช. จ้านวน ๑ หลัง  ถังเก็บน้้าฝนแบบ 
   ฝ. ๓๓ จ้านวน ๑ ชุด 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะช้า แบบ พ. ๑ จ้านวน ๑ หลัง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่างอาคาร  สปช. ๐๑๗ ก. จ้านวน ๔   

mailto:heuylard@gmail.com
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ห้องเรียน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้้าฝน  ฝ. ๓๐  
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ  สปช. ๓๐๓/๒๖ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล 
  ปีงบประมาณ ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๓/๒๖  จา้นวน ๓  ห้อง     
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้้าฝน ฝ. ๓๓ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณ ๑,๔๙๙,๙๐๐ บาทสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๕   
   จ้านวน ๔ ห้องเรียน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๖๔๔,๐๐๐  บาท บ้านพักครูแบบ ๒๐๕/๒๖ 
   อาคาร สปช.   
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ ๔,๐๓๑,๒๐๐ บาท ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ 
   ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ได้ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า จ้านวนเงิน ๙๙๒,๐๐๐ 
  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยลาดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีข้าราชการครู จ้านวน ๒๐ คน  พนักงานราชการจ้านวน ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๔ คน และช่าง
ไม้ครุภัณฑ์ จ้านวน ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน  โดยมีนายสมยศ พรหมพล ด้ารงต้าแหน่ง  ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด     คนปัจจุบัน 
  

๒. แผนที่แสดงเขตบริกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 
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๓.แผนผังบริเวณโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร  ( หน้ำถัดไป )
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นายบุญสิน  พิลาบุตร 

นายอภิวัฒน์   วังคีรี 

นายจีระศักดิ์  ตรีเดช 

นายสมยศ  พรหมพล 

นายประสิทธิ์  ค าเจียก 

งานบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน งานบริหารบุคคล งานบริหารวิชาการ 

นักเรียน 

นายสมบรูณ์  นามวงศ ์
นางสาวอวยพร  ปิ่นสา 

นางสาววิไล  แก้วประสงค ์
นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา 

นายวันชนะ  พิลา 
นางสาวดาราภา  ขวัญพรม 
นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ 

นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย 
นายวรายุ  ขวัญลอย 

นางสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว 
นางวิภาดา พรมอินทร ์

นางสาวเนตยา  เงินเจริญ 
นายสุรวี  เขียวล ี

นางทองย้วน  ตรีเดช 
นางณัฐชริดาวณั  จันทร์นวม 

นายสมยศ  พรหมพล 
นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว 

 

 

๒ 

งานบริหารงบประมาณ 

นางสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ ์
นางสาวณภัทร พงค์ค า 

นางอัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์ 
นางวิไลลักษณ์  วงค์วิริยชาต ิ

นายนพรัตน์  ขันติเจริญ 
นายน าพล  เสค าพันธ ์

 

นายสมบรูณ์  นามวงศ ์
นายนพรัตน์  ขันติเจริญ 

นายสุรวี  เขียวล ี
นายแดนไทย  คัมภีร ์
นายวิชัย  ขวัญตึก 
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๕.  ข้อมูลนักเรียน 
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ) ดังนี้ 
๑) จ้านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งหมด  ๒๖๕  คน 

 ๒) จ้านวนนักเรียนจ้าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชำย หญิง 

อ.๑ ๑ ๖ ๖ ๑๒ 

อ.๒ ๑ ๑๔ ๕ ๑๙ 

             อ.๓  ๑ ๑๐ ๙ ๑๙ 

รวม ๓ ๓๐ ๒๐ ๕๐ 

ป.๑ ๑ ๑๐ ๑๓ ๒๓ 

ป.๒ ๑ ๑๐ ๔ ๑๔ 

ป.๓ ๑ ๕ ๘ ๑๓ 

ป.๔ ๑ ๗ ๑๐ ๑๗ 

ป.๕ ๑ ๙ ๑๒ ๒๑ 

ป.๖ ๑ ๔ ๙ ๑๓ 

รวม ๖ ๔๕ ๕๖ ๑๐๓ 

ม.๑ ๑ ๑๐ ๑๑ ๒๑ 

ม.๒ ๑ ๘ ๕ ๑๓ 

ม.๓ ๑ ๙ ๙ ๑๘ 

ม.๔ ๑ ๑๐ ๑๔ ๒๔ 

ม.๕ ๑ ๖ ๘ ๑๔ 

ม.๖ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ 

รวม ๖ ๕๖ ๕๘ ๑๑๔ 

รวมทั้งหมด ๑๕ ๑๓๑ ๑๓๔ ๒๖๕ 

๒) มีนักเรียนที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษเรียน  ๒๒  คน 
๓) มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ๓๖  คน 
๔) จ้านวนนักเรียนต่อห้อง ( เฉลี่ย )    ๑๘   คน 
๕) สัดส่วนครู  :  นักเรียน  =  ๑ :  ๑๒ 
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๖. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
  ๔.๑จ ำนวนบุคลำกร 

บุคลำกร ผู้บริหำร 
ครูผู้สอน

(ข้ำรำชกำรครู) 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 

ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

๑ ๑๙ ๑ ๔ ๒ 

หมำยเหตุ เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ มีดังนี้ คือ ๑. ช่ำงไม้ครุภัณฑ์  จ ำนวน ๑ คน และครูธุรกำรจ ำนวน ๑ คน  
 
  ข้อมูลครูและบุคลำกร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
   ๖.๑.๑ ผู้บริหำรและครูผู้สอน (ข้ำรำชกำร) จ ำนวน ๒๐ คน 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิ วิชำ เอก 

๑ นายสมยศ  พรหมพล 5๙ ๓5 ผอ.รร ป.โท การบริหารการศึกษา 
๒ นายสมบรูณ์  นามวงศ ์ 5๔ ๒๙ ครู คศ.๓ ป.ตร ี อุตสาหกรรมศลิป ์
๓ นางสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ ์ 5๐ ๑๙ ครู คศ.๓ ป.ตร ี ประถมศึกษา 

๔ นางสาวอวยพร ปิ่นสา ๔๓ ๑๗ ครู คศ.๓ 
ป.โท บริหารการศึกษา 
ป.ตร ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

5 นางอัมรินทร์  ฐิตวัมนานนท์ ๔๒ ๑๓ ครู คศ.๓ ป.ตร ี นาฏศิลป ์
๖ นางสาวณภัทร พงค์ค้า ๔๑ ๑๑ ครู คศ.๒ ป.ตร ี คณิตศาสตร ์
๘ นางวิภาดา  พรมอินทร ์ ๓๓ ๗ ครู คศ.๑ ป.ตร ี สังคมศึกษา 

๙ นายวันชนะ  พิลา ๓5 ๗ ครู คศ.๑ 
ป.โท บริหารการศึกษา 
ป.ตร ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

๑๐ นางสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว ๔๐ ๖ ครู คศ.๑ 
ป.โท บริหารการศึกษา 
ป.ตร ี ภาษาไทย 

๑๑ นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา ๔๔ ๖ ครู คศ.๑ 
ป.โท บริหารการศึกษา 
ป.ตร ี ปฐมวัย 

๑๒ นางสาววิไล  แก้วประสงค ์ ๔๗ 5 ครู คศ.๑ ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย 

๑๓ นางสาววิไลลักษณ์ วงศ์วิรยิชาต ิ ๓๗ ๔ ครู คศ. ๑ 
ป.โท บริหารการศึกษา 
ป.ตร ี ชีววิทยา 

๑๔ นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ภาษาอังกฤษ 
๑5 นายสุรวี  เขียวล ี ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ชีววิทยา 
๑๖ นายนพรัตน์  ขันติเจริญ ๒๗ ๑ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ฟิสิกส ์
๑๗ นายวรายุ  ขวัญลอย ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี คอมพิวเตอร ์
๑๘ นางสาวสกาวเดือน  จันหน่าย ๒5 ๑ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ภาษาไทย 
๑๙ นายน้าพล  เสค้าพันธ ์ ๒5 ๑ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี ดนตรีศึกษา 
๒๐ นางสาวสายใจ  มะประสิทธ์ิ ๒๙ ๑ ครูผู้ช่วย ป.ตร ี การศึกษาปฐมวัย 
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   ๖.๑.๒ พนักงำนรำชกำร จ ำนวน ๑ คน 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก 

๑ นางทองย้วน  ตรีเดช ๔5 ๑5 ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 
 
   ๖.๑.๓ ครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๔ คน 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ 
ประสบกำรณ์
กำรสอน (ปี) 

วุฒิ วิชำ เอก 

๑ นายแดนไทย  ค้าภีร์ ๓๔ 5 ป.ตรี ชีววิทยา 
๒ นายวิชัย  ขวัญตึก ๒๔ ๑ ป.ตรี พลศึกษา 
๓ นางณัฐชริดาวัณ  จันทร์นวม ๓5 ๘ ป.ตรี วิทยาการจัดการ

ทั่วไป 
      

         
   ๖.๑.๔ เจ้ำหน้ำที่อื่น จ ำนวน ๒ คน  

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อำยุ ต ำแหน่ง วุฒิ วิชำ เอก 
๑ นายค้าผิน  จันทร์สรุยะ 5๘ ช่างไม้ครุภัณฑ์ มศ.๕ - 
๒ นางสาวนงเยาว์  ลีราช ๓๕ ครูธุรการ ป.ตรี บริหารธุรกิจ 

 
๖.๒ สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ 
คน ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./

สัปดำห์) 
บริหารการศึกษา ๑ - 

ภาษาไทย ๒ ๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๑ ๒๓ 
วิทยาศาสตร์ 5 ๑๗ 

สังคม ๒ ๒๑ 
สุขศึกษา ๑ ๒๐ 

ศิลปะ(นาฏศิลป์) ๑ ๑5 
การงานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ๒ ๑๘ 

ภาษาอังกฤษ ๓ ๒๒ 
ดนตรีศึกษา ๑ ๑๗ 

อุตสาหกรรมศิลป์ ๑ ๑5 
ประถมศึกษา ๒ ๒๒ 

ปฐมวัย ๒ ๓๐  



ห น ้ า  | ๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

รวม ๒๔  
 

๗. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒5๖๐) 
 ๗.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ระดับครูผู้สอน 
นางสาววิไล  แก้วประสงค์ 
นางสาวนงเยาว์  ลีราช 
นางสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว 

เป็นครูที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                
“ครูดีศรีน้้าหนาว” ประจ้าปี ๒5๖๑ 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 
เขต ๒ 

นายถวัลยวัฒน์  ทักคุ้ม 
นางสาววิภาดา  พรมอินทร์ 
นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา 
นางณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม 

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา  
“มาฆบูชาผู้น้าศีลธรรมเพชรบูรณ์” ประจ้าปี ๒5๖๑ 

ส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

 ๗.๒  ผลงำนโรงเรียน 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ระดับสถำนศึกษำ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 
มีความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่า
นิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๓ 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ระดับผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
นายสมยศ  พรหมพล 

๑. ผ่านการคัดกรองเป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผล 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี ๒5๖๐ ระดับภูมิภาค 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๒. มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจ้าปี ๒
5๖๐ 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

ระดับครูผู้สอน 
นางสาวณภัทร  พงค์ค้า 

๑. ผ่านการคัดกรองเป็น
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผล การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 
๒5๖๐ ระดับภูมิภาค 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

๒. มีผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศระดับประเทศ ประจ้าปี ๒5๖๐ 

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางวิภาดา  พรมอินทร์ ๑. ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน  ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้นม.๑-ม.๓งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับชาติ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า 
สู่สากล”  

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม. ๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน  
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รฐัราษฎร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่
สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันการ
เล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.๑-ป.๖  
งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว   
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว ๑. ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันการจัดท้าหนังสือเล่มเล็ก  
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดท้าหนังสือ- 
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม 
ล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ 
(๔ บท) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ  
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา  ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางทองย้วน   ตรีเดช ๑. ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศกิจกรรมการวาดภาพระบายสี  
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 



ห น ้ า  | ๑๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายสมบูรณ์   นามวงศ์ 

 
๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน 

ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจศิลปะ หัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท
หญิง ระดับชั้นม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗ ระดับภาค ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจศิลปหัตถกรรมล้้าค่า 
เด็กเหนือพัฒนาก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น  ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

 ๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง  
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม ล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
 เขต ๔๐ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ์ ๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการจัดท้าหนังสือ- 
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น 
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

 ๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันที่๒ กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ระดับชั้น  ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายถวัลยวัฒน์   ทักคุ้ม 
นายนพรัตน์ ขันติเจริญ 

๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง  
ประเภทสามมิติ (๓D) ปล่อยอิสระ ระดับชั้น  
 ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง   
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น  ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
เครื่องร่อนแบบเดินตามระดับชั้น ป.๑-ป.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน 
ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที๖่๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ล้้าค่าเ ด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางสาวกัญญ์วรา  หอมตา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

 
 
 



ห น ้ า  | ๑๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาววิไล  แก้วประสงค์ ๑. ผ่านการอบรมพัฒนาศักนยภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์

เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล  เรื่องเฝ้าระวัง  ป้องกัน
แลควบคุมโรคติดตออุบัติเหตุซ้้า๒. ผ่านการคัดกรอง
เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ปี ๒5๖๐ ระดับภูมิภาค 

ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด  ปะ  
กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที๖่๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่
สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๓. เป็นครูที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ                
“ครูดีศรีน้้าหนาว” ประจ้าปี ๒5๖๑ 

คุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ์ 
เขต ๒ 

๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๕. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผัสอนระดับปฐมวัย
ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๖. เป็นคณะกรรมการด้าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 

๗. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท  
เปตอง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สมาคมครูน้้าหนาว 
 

๘. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการปฐมวัย  เรื่อง แนวทางการเตรียมความ
พร้อมด้านการอ่านการเขียนส้าหรับเด็กปฐมวัย 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวเนตยา  เงินเจริญ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขันการพูด
ภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น 
ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางสาวนงเยาว์  ลีราช 
นายภักชนัย  ขวัญเดิน 

นายวิชัย   ขวัญตึก 

ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
และการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา กา้วหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

น.ส.ณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น  
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน 
การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น  
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
น.ส.ณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม 
 
 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑-ป.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น  
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับชั้น ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที๖่๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจศิลปหัตถกรรม
ล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๖. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นเนื่องในโอกาสวัน
มาฆบูชา  “มาฆบูชาผู้น้าศีลธรรมเพชรบูรณ์” 
ประจ้าปี ๒5๖๑ 

ส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

๗. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผัสอนระดับปฐมวัย
ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๘. เป็นคณะกรรมการด้าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 

๙. เป็นคณะกรรมการด้าเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา ๒5๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 
 

 
 
 



ห น ้ า  | ๑๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
น.ส.ณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม 
 
 

๑๐. เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น 
ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๖๗  
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 
 

๑๑. ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน  ด้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทเปตอง  ระรับมัธยมศึกษาตอนปลาย กีฬา
นักเรยีนอ้าเภอน้้าหนาว “น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 

นางสาวอวยพร   ปิ่นสา ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น 
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางวิไลลักษณ์ วงศ์วิริยชาติ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน 
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที ่๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา  ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นายแดนไทย   ค้าภีร์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ  ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นายศรัณย์ภัทร พิลา ๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการแข่งขัน 
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่ก้าหนดช่วงชั้น  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

 



ห น ้ า  | ๑๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นายศรัณย์ภัทร พิลา ๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา  ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน 
การสร้าง Web Applications ระดับชั้น  ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล”  

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา  ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางสาวนฤมล อุทธอินทร์ 
 

๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขัน 
การสร้าง Web Applications ระดับชั้น  ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ 
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือ
พัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
 

๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น  ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที๖่๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
 

 



ห น ้ า  | ๑๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวนฤมล อุทธอินทร์ 

 
๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที๖่๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒5๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ
ศิลปหัตถกรรมล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า 
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
ระดับนักเรียน 

เด็กชายธนากร  อินสังข์ 
๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๒ ระดับเหรียญทอง 

การปั้นดินน้้ามัน ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันทักษะ
วิชาการ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่
๖๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 
 

๒. เป็นผู้ประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรม เสียสละอุทิศตน 
และบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ ระดับชั้นอนุบาล ๓  เนื่อง
ในพิธีมอบใบวฒิบัตร  ผู้ส้าเร็จ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

เด็กชายนราชิท  ขวัญพรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๒ ระดับเหรียญทอง 
การปั้นดินน้้ามัน  ระดับปฐมวัย ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที๖่๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 

เด็กหญิงเจษฎาพร  สีชมพู ๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ๒ ระดับเหรียญทอง 
การปั้นดินน้้ามัน  ระดับปฐมวัย ในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที๖่๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 
 

๒. เป็นผู้ประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรม เสียสละอุทิศตน 
และบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ ระดับชั้นอนุบาล ๓  เนื่อง
ในพิธีมอบใบวุฒิบัตร  ผู้ส้าเร็จ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

เด็กหญิงลลิตา ขวัญตึก 
 

๑. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ระดับปฐมวัย ครั้งที่๖๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 

 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงลลิตา ขวัญตึก ๒. ได้รับรางวัลรองระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง

ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย 
ครั้งที๖่๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฎร์
ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา 
ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์  เขต ๒ 

เด็กหญิงกมลชนก อินสังข์ ๑. ได้รับรางวัลรองระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น
ปฐมวัย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๖๗ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อขา่ยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 

๒. เป็นผู้ประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรม เสียสละอุทิศตน 
และบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ๘ ประการ ระดับชั้นอนุบาล ๓ เนื่องใน
พิธีมอบใบวุฒิบัตร ผู้ส้าเร็จ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

๓. ได้รับรางวัลรองระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง
ภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย 
ครั้งที๖่๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฎร์
ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา 
ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์  เขต ๒ 

เด็กหญิงรวินท์นิภา ขวัญสอน ได้รับรางวัลรองระดับเหรียญทอง การแข่งขันการ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น
ปฐมวัย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่๖๗ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ศูนย์เครื่อข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาวังกวาง
หลักด่าน 

เด็กหญิงฉันทิกา  ขวัญเดิน เป็นผู้ประพฤติดี  ช่วยเหลือกิจกรรม  เสียสละอุทิศ
ตน และบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ประการ ระดับชั้นอนุบาล ๓  
เนื่องในพิธีมอบใบวฒิบัตร  ผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ
ประฐมวัยประจ้าปีการศึกษา๒๕๖๐ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
ระดับนักเรียน 

เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญเดิน 
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดก้าแพงเพชร  
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็ก
เหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

นายรณพร  พิลาบุตร 
นางสาววัลภา  พิลาบุตร 

นางสาวสุพรรณิกา ขวัญหอม 
 

๑. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
การจัดท้าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดก้าแพงเพชร  
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็ก
เหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันการจัดท้าหนังสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็ก
เหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กหญิงกนกวรรณ ขวัญเดิน ๑. ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๗ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดก้าแพงเพชร  
“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้า้ค่า เด็กเหนือ
พัฒนา ก้าวหนา้สู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การ
แข่งขนัการวาดภาพระบายสี  ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗  
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจา้ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐ
ราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าคา่ เด็กเหนือพัฒนา 
ก้าวหน้าสูส่ากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวนันทิชา  นุกุลภักดิ์ 

 
1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน

ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๖๗ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัด
ก้าแพงเพชร “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทย
ล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒  
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
 

๔. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
 

เด็กชายไตรรัตน์ ศรีพันธ์บุญ 
เด็กชายสิทธิโชค  ขวัญพรม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
๕. กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 

Paint  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น 
ไม่ก้าหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กหญิงกัญญานันท์ ขวัญแจ่ม 
เด็กหญิงมุกธิดา  พิลาบุตร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม  
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวกัญญารัตน์  มารอด 
นางสาวสุดารัตน์  ขวัญเดิน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Web Applications 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

นางสาวพรนภา  หีดกวย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง  กิจกรรม  
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กชายปิยวุฒิ  ขวัญเดิน 
เด็กชายกิตติพงษ์ แก้วจอมพล 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามิติ (๓D) ปล่อยอิสระ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กชายเจษฎาพร  พิลาบุตร 
เด็กชายอ้าพล  ขวัญเดิน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กหญิงวารุณิกา ขวัญเดิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับ สพม.
๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์
ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา 
ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงปรมิประภา ไกรพร 
เด็กหญิงรุ้งทิวา  ธรรมวงษ์ 
เด็กหญิงเกสร  ขวัญเดิน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
จัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงสุภาวดี  พิลาบุตร 
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  พิลาบุตร 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ )บท ๔ (  ระดับชั้น  
ป.๔-ป.๖ งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กชายชาญชัย  ขวัญตึก ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญงินพัชรอร  ชูหา ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นางสาวงามศิริ  กองธิราช ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น  
ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กชายมนตรี  หมากสุก 
เด็กชายเจษฎาพร  ทองคุ้ม 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับชั้น 
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 



ห น ้ า  | ๒๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญงิรมณีย์  กองธิราช ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรม  

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ ๖๗ ระดับ สพม.๔๐ กลุ่ม ๒ ประจ้าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า 
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๔๐ 

เด็กชายธนวุฒิ  เวียงสงค์ 
เด็กชายภูวเนตร  ขวัญเดิน 

ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน 
แบบเดินตาม  ระดับชั้น ป.๑-ป.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กชายกฤษณะเชษฐ์ กัณทะ 
เด็กชายศักรินทร์ อินทรสุรันต ์

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ระดับชั้น 
ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขวัญล้อม 
เด็กหญิงสิริยากร  ศรีพันธ์บุญ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
 กิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการ 
ปะติด   ระดับชั้น ป .๖ป.-๔  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฎร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า
สู่สากล”  

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงกนกพร รอดทับทิม 
เด็กหญิงกุลนันท์  ค้าตื้อ 
เด็กหญิงสรัญญา  วังหิน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น  
ป.๑-ป.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงจารุวรรณ ขวัญล้อม 
เด็กหญิงผริตา  ศรีบัวริน 
เด็กหญิงวรัญญา  มารอด 

 

ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
ประติมากรรม ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจา้ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้า้ค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงชลธิชา  พิมมะสาร ได้รับรางวลัระดบัเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์  ระดับชัน้ ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ ๖๗  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจา้ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้า้ค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงกมลชนก  อินสังข์ 
เด็กหญิงรวินท์นิภ ขวัญสอน 

เด็กหญิงลลิตา  ขวัญตึก 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น 
ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

“รัฐราษฎร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงฐิติวรดา  พิลาบุตร ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills 
Competition  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงวนิดา  ชินสีหา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
กิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ 
ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้า
สู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๒๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
เด็กหญิงธนัญญา  ตรีเดช ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 

ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑-ป.๓  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐  
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กหญิงอุไรวรรณ ค้าพิทักษ์ 
เด็กหญิงสุภัทรา  พลายแก้ว 
เด็กหญิงสิรินญา  พิลาบุตร 
เด็กหญิงประภารัตน์ ขวัญหอม 
เด็กหญิงชุรีพร  ขวัญพรม 

เด็กหญิงชมพูนุช  พิลาบุตร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและ 
การสะกดรอย  ระดับชั้น ป.๔-ป.๖  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรมไทยล้้าค่า  
เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

เด็กชายพุทธรัตน์  แก้วรัตน์ ได้เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.๑-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ “รัฐราษฏร์ร่วมใจ ศิลปหัตถกรรม
ไทยล้้าค่า เด็กเหนือพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล” 

ส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 
เพชรบูรณ์ เขต ๒ 

นายจารุกิตต์  สุนทโร 
นายสุรศักดิ์  สายค้าดี 

นายธีรภัทร  ศรีพันธ์บุญ 
นายอภิวัฒน์  ค้าอ่อน 
นายภาคีนัย  วังคีรี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
ประเภทเซปักตะกร้อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้า “น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 

เด็กหญิงเกสร  ขวัญเดิน 
เด็กชายศักรินทร์  อินทรสุรันต ์

เด็กชายอภิชาต  ภูมี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
ประเภทเซปักตะกร้อ ระดับประถมศึกษา  
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้าหนาว  
“น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐”  

สมาคมครูน้้าหนาว 

นายอภิวัฒน์  ค้าอ่อน 
นางสาวพลอยไพรินทร์  ค้าลิ้ว 

นายอ้าพล  ขวัญเดิน 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเปตอง  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้าหนาว  
“น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางสาวสุดารัตน์  ขวัญเดิน 

นางสาวเขมิกา  หลังลา 
นางสาวปิยะพร  ทองแบบ 
นางสาวนันทิชา  นุกูลภักดิ์ 
นางสาวกัญญารัตน์  มารอด 
นางสาวชนิดา  ขวัญล้อม 

นางสาวพลอยไพรินทร์  ค้าลิ้ว 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท
วอลเล่ย์บอลหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้าหนาว  
“น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 

นายวรยศ  แก้วรัตน์ 
นายอนุชา  มารอด 

นายสุรศักดิ์  สายค้าดี 
นายจารุกิตต์  สุนทโร 

นายภูมิภัทร  รัตนมงคล 
นายธีรภัทร  ศรีพันธ์บุญ 
นายกิตติศักดิ์  สง่าศรี 
นายพิทักษ์  รักษาบุญ 

นายชาญณรงค์  ต้นภูเขียว 
นายพลกฤต  มากลาง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภท 
ฟุตบอลชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้าหนาว  
“น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 

เด็กหญิงรมณีย์  กองธิราช ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ประเภทกรีฑา 
วิ่ง ๔๐๐ เมตร หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้าหนาว  
“น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 

นางสาวสุดารัตน์  ขวัญเดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทกรีฑา 
วิ่ง ๑๐๐ เมตร หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กีฬานักเรียนอ้าเภอน้้าหนาว  
“น้้าหนาวเกมส์ ๒๕๖๐” 

สมาคมครูน้้าหนาว 
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๘.  สภำพชุมชนโดยรวม 
  

 ๑.๘.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีประชากรประมาณ             
๑,๓๕๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ถนน, สระน้้า และหมู่บ้าน อาชีพหลักของชุมชน คือ 
ท้าไร่ข้าวโพด เนื่องจากต้องอาศัยน้้าจากธรรมชาติและเป็นอาชีพที่ท้าสืบต่อจากบรรพบุรุษ ประชากรส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิยมท้าบุญตักบาตรตามประเพณีในเทศกาลวันส้าคัญทางศาสนา ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยทั่วไป  คือ  งานเลี้ยงปีเจ้าพ่อถ้้าใหญ่  และงานบุญบั้งไฟ 
  ๑.๘.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

   ร้อยละ  ๙๘   ประกอบอาชีพ  ท้าไร่     

   ร้อยละ  ๙๙.๗๐ นับถือศาสนา  พุทธ 

   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท 

  ๑.๘.๓ โอกาสและข้อจ้ากัดของโรงเรียน 

  ◊  โอกาสของโรงเรียน ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในที่เหมาะสมคือตั้งอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง ๓ 
หมู่บ้าน ในเขตบริการของโรงเรียน ซ่ึงด้านหนา้โรงเรียนติดถนนสายหลัก ด้านข้างโรงเรยีนติดถนนลาดยาง 
จึงท้าให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยความสะดวก และอีกประการหนึ่งโรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้
หลายแหล่ง ซึ่งได้แก่ ถ้้าใหญ่น้้าหนาว องค์การบริหารส่วนต้าบล และศูนย์การเรียนรู้น้้าหนาว จึงท้าให้
สะดวกต่อการเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และนอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ความ
ร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งในชุมชนและนอกชุมชน จึงท้าให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในชุมชน
และนอกชุมชนหลายด้าน ได้แก่ ด้านทุนการศึกษา ด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม อุปกรณ์เครื่อง
เขียน ด้านเสื้อผ้า ด้านสื่อ การเรียนการสอน เครื่องกรองน้้า และจากการที่โรงเรียนและชุมชนได้มีความ
เข้าใจอันดีต่อกัน ประสานงานกันอยู่เสมอ ท้าให้ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านแรงงานในการพัฒนา
โรงเรียนเป็นอย่างด ี

  ◊  ข้อจ้ากัดของโรงเรียน ประชาชนในเขตบริการมีฐานะยากจนเพราะส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลัก คือ ท้าไร่ข้าวโพด โดยอาศัยน้้าจากธรรมชาติ คือน้้าฝน ปีหนึ่งปลูกพืชเศรษฐกิจได้ครั้งเดียว 
เศรษฐกิจจึงไม่คล่องตัว ดังนั้นในการขอความร่วมมือในการบริจาคเงิน เพ่ือสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ  จึงไม่
บรรลุผลเท่าที่ควร 
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๙.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร 
 ๙.๑ ข้อมูลงบประมำณ 
      งบประมำณ รำยรับ-รำยจ่ำย  

รำยรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ ำนวน/บำท 
เงินงบประมาณ ๑๐,5๓๒,๗๖๘.๐5 งบด้าเนินการ/เงินเดือน-

ค่าจ้าง 
๑๐,5๓๒,๗๖๘.๐5 

เงินนอกงบประมาณ ๑,๔๓๗,๔๑๒ งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๙๘๙,๐๘๒.๘๒ 

เงินอ่ืนๆ(อาหาร
กลางวัน) 

๖๒๘,๐๐๐ งบอ่ืนๆ (อาหารกลางวัน
,พัฒนาบุคลากร,
สาธารณูปโภค,พัฒนา
โรงเรียน) 

๑,๐๖5๘๗๐.๘๑ 

รวมรำยรับ ๑๒,๕๙๘.๑๘๐.๕๐ รวมรำยจ่ำย ๑๒,5๘๗,๗๒๒.๑๓ 
 งบด้าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง   คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๖๑   ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๘๕  ของรายรับ 
 
หมำยเหตุ งบประมาณรวม ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๑๐. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น  

๑) ห้องสมุดมีขนาด ๗๒ ตารางเมตร จ้านวนหนังสือในห้องสมุด  ๗๐๐ เล่ม  
    การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  ดิวอ้ี 

    จ้านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๕๐ คน ต่อ วัน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑.๗๔ ของนักเรียนทั้งหมด 
๒) ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จ้านวน ………๑………. ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     จ้านวน ………๒………. ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จ้านวน ………๑………. ห้อง 
  ห้องฝึกอาชีพเสริมสวย          จ้านวน ………๑…..…. ห้อง 
  ห้องคหกรรม        จ้านวน ………๑…..…. หอ้ง 

๓) คอมพิวเตอร์ จ้านวน ............๑๔........ เครือ่ง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน .........๑๐.......... เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .........๑๔........ เครื่อง 
  จ้านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
  เฉลี่ย.......๕๐..... คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ.......๒๑.๗๔.........ของนักเรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ………..๔………. เครื่อง 
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 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 

จ้านวนครั้ง / ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
๑.ห้องสมุด 
๒.ห้อง ICT 
๓.ห้องส่งเสริมวิชาการ 
๔.ห้องพยาบาล 
๕.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
๖.ห้องคอมพิวเตอร์ 
๗.สวนสมุนไพร 
๘.เครื่องเล่นสนาม 
๙.โรงอาหาร 
๑๐.ห้องน้้า 
๑๑.ห้องกิจการสหกรณ์โรงเรียน 

๒๐๐ 
๑๕๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๒๓๐ 
๔๕๕ 

๗ 
๑๐ 
๒๐ 
๒๕ 

๒๕๕ 
 
 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จ้านวนครั้ง  /  ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

๑.ถ้้าใหญ่น้้าหนาว 
๒.การท้าไม้กวาดดอกหญ้า 
๓.การปลูกข้าวโพด 
๔.การปลูกกะหล่้าปลี 
๕.เลยดั้น 
๖.น้้าตกวงพระจันทร์ 
๗.สถานีอนามัย ต้าบลหลักด่าน 
๘. ศูนย์การเรียนรู้วนอุทยานน้้าหนาว 
๙.องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าหนาว 

๓ 
๒ 
๒ 
๒ 
๑ 
๑ 
๓ 
๓ 
๓ 
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 ๑๑. ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู 
นักเรียน ในปีกำรศึกษำที่รำยงำน 
   ๖.๑ นางสาวยุพา เกิดแสง  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนางสาวฉัตรวิสาข์ ชาติทอง 
นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
   ๖.๒ นายอภิชิต กองเงิน นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ ให้ความรู้เรื่องปัญหา
เกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี
   ๖.๓ ร.ต.ต.วีรชน สถาพร รอง สวป. ให้ความรู้เรื่องการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี
   ๖.๔ ศูนย์หัวใจสิริกิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องการดูแล
หัวใจ การรักษาสุขภาพของตัวเอง สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จ้านวน  ๑  ครั้ง/ปี 
 
๑๒. ข้อมูลอำคำรสถำนที่  

 อาคารเรียนจ้านวน …๔…..   หลัง อาคารประกอบจ้านวน …..๓.......หลัง สว้ม…๖…..หลัง 
สระว่ายน้้า.......๐ .......สระ   สนามเด็กเล่น... .....๒.......สนาม   สนามฟุตบอล………๑ ..……..สนาม            
สนามบาสเกตบอล ………๑…..สนาม  สนามเทนนิส..........๐...... สนาม สนามวอลเลย์บอล…….. ๑………
สนาม   อ่ืนๆ (ระบุ) ................... 
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๑๓.  ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
  ๑. กระบวนกำรและผลกำรด ำเนินงำน 

โรงเรียนด้าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญโดยการด้าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

๑. จัดหา ผลิตและใช้สื่อ
นวัตกรรมส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑. จ้านวนห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลร้อย
ละ ๘๐มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับหน่วยการเรียนรู้  
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลร้อยละ ๘๐ 
มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อและใช้สื่อการ
เรียนรู้ 
๓. ครูร้อยละ ๘๐ มีสื่อการเรียนรู้ไว้ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. ครูร้อยละ๘๕ ได้ใช้
สื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียน 
การสอน 
 

๒. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ๘๐ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
๒. นักเรียนร้อยละ๘๐ ได้ฝึกทักษะการ
เปิดโลกทรรศน์ให้กับนักเรียน 
๓. นักเรียนร้อยละ๘๐ ได้ฝึกทักษะ ทั้ง ๔ 
ด้าน  

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕  
ได้ไปทัศนศึกษา แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา   
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕  
ได้เรียนรู้จากสภาพความ
เป็นจริง ได้รบั
ประสบการณ์ตรง 
๓. นักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้รับการพัฒนาการทักษะ
ทั้ง ๔ ด้าน 

๓ .การปรับปรุงห้องเรียน
อนุบาล 
 

๑. ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  
ร้อยละ ๘๐ ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
๒. ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล 
ร้อยละ ๘๐ มีความมั่นคงปลอดภัย 
๓. ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  
ร้อยละ ๘๐ มีโต๊ะญี่ปุ่นเพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

๑. ห้องเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีที่๑  
ร้อยละ ๑๐๐ มีโต๊ะญี่ปุ่น
ใช้ในการจัดกิจกรรม 
๒. นักเรียนระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๒  
ร้อยละ ๑๐๐ มีโต๊ะญี่ปุ่น
ใช้ในการจัดกิจกรรม  
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๓ .การปรับปรุงห้องเรียน
อนุบาล 
 

 ๓. ห้องเรียนระดับชั้น
อนุบาลทั้ง ๒ ห้อง 
ร้อยละ ๘๕ มี
บรรยากาศที่ น่าอยู่ น่า
เรียน อากาศถ่ายเทได้
สะดวก และมีความ
ปลอดภัย 

๔. เศรษฐกิจพอเพียง
ส้าหรับเด็กปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์รู้จักประหยัด และมีทักษะใน
การด้ารงชีวิต 
๒ นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะและ
ความสามารถและพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
เต็มตามศักยภาพที่เหมาะสมกับวัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความ
รับผิดชอบ  รู้จักเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันและการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ไดรับการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก   
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการฝึกทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆ 
เต็มตามศักยภาพ  
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕  
มีความรับผิดชอบ  รู้จัก
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันและการ
ท้างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง 
มีความสุข 

๕. พัฒนาทักษะภาษาไทย 
ส้าหรับเด็กปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน  
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสนใจ ใฝ่รู้ 
รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย การฟัง การ
พูด การอ่าน และการ
เขยีน  
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน และได้รับด้านที่ ๔ 
การส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้งเหมาะสมกับวัย 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๖. พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๒. นักเรียนร้อยละ๗๕ สนใจ ใฝ่รู้ รักการ
อ่าน และพัฒนาตนเอง 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสนใจใฝ่รู้ รักการ
อ่าน และได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน 

๗. ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ระดับปฐมวัย 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการออม  
การประหยัด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ สร้างจิตส้านึก
ผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย  
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการ เสียสละ  
มีน้้าใจ สามัคคีพูดจาสุภาพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
รู้จักการประหยัด 
เสียสละ  มีน้้าใจ  
สามัคคี พูดจาสุภาพ 
สะอาด นักเรียนทุกคน  
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
๒.นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  
มีความซื่อสัตย์   
มีระเบียบวินัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ปฏิบัติตนเป็นคนที่
ประหยัด เสียสละ มี
น้้าใจ   
สามัคคี  พูดจาสุภาพ  
สะอาด 
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถด้ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
๕. นักเรียนเร้อยละ 
๑๐๐ เป็นคนที่มีความ
ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๘. บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 
 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐มีทักษะการ
สังเกต รู้จักตั้งค้าถามและหาค้าตอบด้วย
ตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐เตรียมพร้อมให้
เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์
และวิศวกร  
 

๑. นักเรียนร้อยละ๑๐๐ 
มีเจตคติท่ีต่อ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
และเทคโนโลยี 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการฝึกทักษะการ
สังเกต รู้จักตั้งค้าถาม
และหาค้าตอบด้วย
ตนเอง 
๓. นักเรียนร้อยละ๑๐๐
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับเติบโตขึ้น
เป็นนักวิทยาศาสตร์และ
วิศวกร 

๙. โครงการจัดหาสื่อ
นวัตกรรมห้องเรียนอนุบาล 
 

๑. จ้านวนห้องเรียนอนุบาล  
ร้อยละ ๘๐ มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสี่
หน่วยการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘๐ มีสื่อการเรียนรู้ไว้ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้ 

๑. ครูร้อยละ ๘๕ ได้ใช้
สื่อนวัตกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

๑๐. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสนใจ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน รักการอ่าน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาไทย ได้แก่ การฟัง 
การพูด การอ่าน และ 
การเขียน  
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
รักการอ่าน และได้รับ 
การพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาไทย 
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๑๑. โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้ฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสนใจ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน รักการอ่านเบื้องต้นและการพูด
ภาษาอังกฤษ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐  
มีความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน การ
เขียนตามแบบได้ 

๑๒. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕ รู้จักทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสนใจ ใฝ่รู้
ใฝ่เรียนในการจัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้รับทักษะการ
เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก
ประสบการณ์ตรง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะทาง
วิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น      
ที่เหมาะสมกับวัย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐    
ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงจากการ
จัดกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร ์

โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๓. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ระดับ
ปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จัก 
การออม การประหยัด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เรียนรู้ค่านิยมที่
พึงประสงค์ เช่น ความซื่อสัตย์ การมี
ระเบียบวินัย  
๔. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้จักการ
เสียสละ มีน้้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความ
รักความสามัคคี พูดจาไพเราะ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
รู้จักการประหยัด 
เสียสละ มีน้้าใจ มีความ
สามัคคี พูดจาไพเราะ
สุภาพเรียบร้อย 
๒. นักเรียนร้อยะล ๑๐๐ 
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
การใช้จ่าย รู้จักประหยัด 
อดออม และเรียบร้อย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับการพัฒนาทางด้าน
จิตใจ สามารถด้ารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข มีความซื่อสัตย์ 
มีระเบียบวินัย 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๔. โคงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษาส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกการเปิด
โลกทรรทน์ให้กับนักเรียน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกทักษะทั้ง     
๔ ด้าน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง๔ ด้าน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

๑๕. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักประหยัด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ฝึกทักษะใน
การใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักชื่อของพืชผัก
สวนครัว และสัตว์ชนิดต่างๆ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
ได้รับการพัฒนาความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการ
ประหยัดค่าใช้จา่ย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๕
ได้รับการฝึกการใช้
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ได้
ถูกต้องและประหยัด 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๕ 
บอกชื่อของพืชผักสวน
ครัว และบอกชื่อสัตว์ชนิด
ต่างๆได้ถูกต้อง 

๑๖. โครงการปรับปรุง
ห้องเรียนอนุบาล 

๑. ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลร้อยละ ๘๐ 
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
๒. ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลร้อยละ ๘๐ 
มีความม่ันคง ปลอดภัย 

๑. การด้าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมายร้อยละ 
๘๕ ห้องเรียนมีความ
ปลอดภัย น่าอยู่ น่า
เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๓๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

๑ .จัดหา ผลิต ซ่อมบ้ารุง
และการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 

๑. จ้านวนห้องเรียนร้อยละ ๘o มีสื่อ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
๒. ครูร้อยละ ๘o มีสื่อการเรียนรู้ไว้ใช้
ในการเรียนการสอน 
๓. นักเรียนร้อยละ๘oมีส่วนร่วมในการ
ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ 

๑. ครูร้อยละ ๘๕ ได้ใช้สื่อ
ใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆ 
ท้าให้มีสื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับนักเรียน 

๒. ห้องสมุดมีชีวิต ๑. นักเรียนร้อยละ ๘o เรียนรู้และ
เข้าใจวิธีการใช้ห้องสมุด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีนิสัยรักการ
อ่าน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการ
ค้นคว้าแก่ผู้มาใช้บริการ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘o ใช้เวลาว่างใน
การค้นคว้าหาความรู้ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙๒บรรลุ
เป้าหมาย นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่าง
ในการค้นคว้าหาความรู้ 

๓ .วิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้ศึกษาปัญหา
ของผู้เรียนและด้าเนินการแก้ไขปัญหา 
มีวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน  
๒. ผลงานวิจัยของครูร้อยละ ๘o 
สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการ
อ่าน การเขียนและพฤติกรรมได้ 

๑. ครูทุกคนมีงานวิจัยส่ง ปี
การศึกษา ๒๕๖o คิดเป็น 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก
ก้าหนดเป้าหมายอยา่งน้อย ๑ 
เล่ม/ปี และสามารถน้า
ผลการวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได ้

๔. พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 

๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o มีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
๒. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o มีทัศนคติท่ีดี
ต่อการนิเทศภายใน 
๓. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o จัดบรรยากาศ
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

๑. ผลการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในร้อยละ ๘๕ มีการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ห้องเรียนมี
บรรยากาศ เอ้ือต่อการเรียน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๔. พัฒนาระบบนิเทศ
ภายใน 

๔. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o เป็นผู้มีความเมตตา รัก
และเอาใจใส่นักเรียนด้านการเรียนเป็นอย่างดี 

 

๕. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. ระบบประกันคุณภาพภายในร้อยละ ๘o มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพพร้อมและสามารถ
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกโดย 
สมศ. 

๑. ระบบประกัน
คุณภาพร้อยละ ๘๕ มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพพร้อมและ
สามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย สมศ. 

๖. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

๑. นักเรียนชั้นป.๓ ป.๕ ป.๖ ม.๒ และ ม.๓ 
ร้อยละ ๘o ได้รับการสอนเสริมวิชาภาษาไทย 
วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๒. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ ร้อยละ   ๘o 
ได้รับการสอนเสริม ๘ กลุ่มสาระ 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘o ได้ฝึกทักษะการคิดอย่าง
มีหลักการ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนที่ได้รับการ
สอนเสริมร้อยละ ๘๕ มี
ความกระตือรือร้น ใน
การเรียนมากขึ้น มีความ
สนุกสนานในการเรียน
และท้าให้ผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนแต่ละระดับเพ่ิม
มากขึ้น 

๗. ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o เรียนจบหลักสูตรด้าน
อาชีพภายในระยะเวลาที่หลักสูตรที่ก้าหนด 
๒. นักเรียนและเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนมี
โอกาสทางด้านการศึกษาร้อยละ๘o 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๕
เรียบจบหลักสูตรด้าน
อาชีพภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนด  
 

๘. ส่งเสริมทักษะ
ด้านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลป์ และการ
แสดง 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความกล้าแสดงออก
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ความสามารถ
ด้านดนตรีนาฏศิลป์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความอ่อนโยน 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘o มีส่วนร่วมในการแสดง
ความสามารถทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘๒    
มีพ้ืนฐานในการแสดง
นาฏศิลป์ รักความเป็น
ไทย และมีความกล้า
แสดงออก 

 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๔๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๙. ห้องเรียนธรรมชาติ ๑. นักเรียนร้อยละ ๘o มีทักษะในการ

สืบเสาะแสวงหาความรู้ แนวคิดและการ
ใช้กลยุทธ์ต่างๆในการเรียนรู้ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีทักษะในการ
ท้างานร่วมกับเพ่ือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้สังเกต ทดลอง 
และเรยีนรู้จากธรรมชาติ 

๑. ผลการด้าเนินงาน
ร้อยละ ๘๕ นักเรียนมี
ทักษะในการเสาะ
แสวงหาความรู้ มีทักษะ
ในการท้างานกับเพ่ือน
ร่วมงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑o. ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ผู้เรียนร้อยละ๗oมีประสบการณ์ด้าน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ และ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗o ได้ฝึกทักษะการ
คิดอย่างมีหลักการ 
๓. นักเรียนร้อยละ๗oมีความรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

๑. หลักสูตรสถานศึกษา
มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
ท้องถิ่น และนโยบาย
ของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร้อย
ละ ๘o 

๑๑. พัฒนาระบบวัดผล
ประเมินผล 

๑. ครูร้อยละ ๘o ได้วิเคราะห์วาง
แผนการวัดผลประเมินผลแต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ครูร้อยละ ๘o ได้ด้าเนินการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ
การปฏิบัติและผลงาน 
๓. ครูร้อยละ ๘o จัดซื้อและจัดท้า
เอกสารหลักฐานการวัดผลประเมินผลให้
เป็นปัจจุบัน 

๑. มีระเบียบวัดผล
ประเมินผล คิดเป็นร้อย
ละ ๘๕  
๒. สถานศึกษามีการ
วัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย ๘๕
เปอร์เซ็นต์ 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 

โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๒. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ๘oที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสมและได้รับส่งอ้านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามีท่ี
ก้าหนดไว้ในกระทรวง  

๑. นักเรียนที่มีความ
ต้องการเป็นพิเศษ 
จ้านวน ๒๑ คน ได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ 
๒. นักเรียนมีความ
ต้องการจ้าเป็นพิเศษ มี
แผน IEP ครบทุกคน คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษร้อยละ   
๘o ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต 
ทักษะการด้ารงชีวิต ทักษะทางสังคม 
และทักษะทางวิชาการตามกระบวนการที่
ก้าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
๔. ครูผู้สอนร้อยละ ๘o วางแผนการจัด
การศึกษา และสามารถจัดท้าแผน การ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการ และความต้องการพิเศษของ
เด็กแต่ละคน 
๕. ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน  ร้อยละ   
๘o มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา
ส้าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 

๑๓. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑. ครูร้อยละ ๘o ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
๒. ครูร้อยละ ๘o พัฒนาตนถูกต้องตาม
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ในวิชาชีพครู 
๓. ครูร้อยละ ๘o น้าผลของการประชุม 
อบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงานมา
ปรับปรุง การจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
๔. บุคคลกรร้อยละ ๘o มีปฏิบัติหน้าที่ท่ี 
ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ 

๑. มีบุคคล ที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการร้อยละ ๘๕ 
๒. บุคคลกรปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ได้รับ
มอบหมายมีความ
รับผิดชอบร้อยละ ๑oo 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๔. โครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากรเสริม
เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 

๑. ครูผู้สอนและบุคลากรร้อยละ 
๘oมีเพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน 
๒. คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนร้อยละ    
๘o มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. ครูผู้สอนร้อยละ 
๘๗.๕ มีเพียงพอกับ
ความต้องการของ
โรงเรียน และมีคุณภาพ
การศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

๑๕. พัฒนาระบบการเงิน ๑. โรงเรียนร้อยละ๗oมีการวางแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการได้
ทันเวลา 
๒. โรงเรียนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

๑. โรงเรียนร้อยละ 
๗๒.๕ได้วางแผนการใช้
จ่าย  งบประมาณ 
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ตามโครงการ แต่
งบประมาณ ไม่เพียงพอ 
ในบางโครงการ 

๑๖. พัฒนาระบบวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

๑. ครู นักเรียนและบุคลอื่นมีความพึง
พอใจ ร้อยละ๘oต่อการขอรับบริการด้าน 
พัสดุ ครุภัณฑ์ 
๒. ครูร้อยละ ๗o ท้างานได้สะดวก
รวดเร็ว มีความคล่องตัวมากข้ึน 
๓. ครูร้อยละ๘oน้าวัสดุอุปกรณ์ ไปใช้จริง 

๑. ครู นักเรียน และ
บุคคลอื่น ร้อยละ๙oมี
ความพึงพอใจ ในการ
ขอรับบริการ เนื่องจากมี
การจัดท้าเอกสารพัสดุ 
การเบิกจ่ายพัสดุ และ
จ้าหน่ายพัสดุอย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบ 

๑๗. ปรับปรุง ซ่อมบ้ารุง 
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และระบบ
สาธารณูปโภค 

๑. ห้องเรียนทุกอาคาร ร้อยละ ๘o 
สะอาด สวยงามและมีบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
๒. บ้านพักครูร้อยละ ๘o มีความม่ันคง
แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยแก่คณะครู 
พนักงานของรัฐ  
๓. นักเรียนและผู้มาใช้บริการสะดวกและ
ปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าและประปา 

๑. การด้าเนินโครงการ
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 
๘๕ ห้องเรียนน่าเรียน
ขึ้นและมีบรรยากาศ
เหมาะสมกับการเรียน 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๑๘. ปรับปรุงห้องเรียน 
พัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไม้
ดอกไม้ประดับเพ่ิมข้ึน 
๒. สถานศึกษามีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 

๑. โรงเรียนร้อยละ ๙o    
มีโต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอ มี
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ 

๑๙. ธนาคารขยะรีไซเคิล ๑. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้ฝึกกิจกรรมการ
ซ้ือ-ขาย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความสุขและ
ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
๓. นักเรียนมีรายได้พิเศษจากการน้าขยะ
ไปขาย 
๔. นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาดทุกคน
เป็นผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
อนุรักษ์ ท้องถิ่น ด้าเนินชีวิต ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๗.๕ได้ฝึกกจิกรรมการ
ซ้ือ-ขาย ท้าให้นักเรียนมี
ความสุขและภาคภูมิใจ 
และยังท้าให้มีรายได้
พิเศษ ปลูกฝังให้ผู้เรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

๒o. ส่งเสริมพัฒนาด้าน
ร่างกายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านระเบียบ
วินัย 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o เป็นเด็กดี มีวินัย 
และมีความรับผิดชอบ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีสุขภาพร่างกาย
ที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง 
๓. โรงเรียนสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม 

๑. นักเรียนมีพฤติกรรม
อยู่ในระเบียบวินัย ร้อย
ละ๘๕ 
๒. นักเรียนร้อยละ๘๕   
มีสุขภาพร่างกายท่ีดี
สมบูรณ์ แข็งแรง  

๔. สังคมเกิดความยอมรับผลผลิตจากทาง
โรงเรียนในทุกๆด้าน 
๕. นักเรียนร้อยละ ๘o ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๒๒. โรงเรียนดี
ประจ้าต้าบล 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้ร่วมกันท้าบุญ สวดมนต์ 
นั่งสมาธิ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o รู้จักเสียสละทรัพย์เพ่ือออม
บุญ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o ปฏิบัติกิจกรรม ๕ ห้องชีวิต
เพ่ือจะได้ฝึกนิสัยการรักษาความสะอาดช่วยเหลือ
งาน 

๑. นักเรียนมีการ
ท้าบุญวันพระ การ
ออมบุญ ๗o
เปอร์เซ็นต์ การ
บันทึกความดี ๘o 
เปอร์เซ็นต์ ผลการ
ด้าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก  คิด
เป็นร้อยละ ๘๕ 
เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างวัดและ
โรงเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมสูงขึ้น 

๒๓. วันส้าคัญ ๑. นักเรียน ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ช่าง
ครุภัณฑ์ ร้อยละ ๘o มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส้าคัญของวัฒนธรรมและ ประเพณี ที่
เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเกิดความรัก 
ผูกพัน พร้อมทีจ่ะร่วมอนุรักษ์และ สืบทอดให้
เยาวชนรุ่นหลังต่อไป 
๒. นักเรียน ครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง ช่าง
ครุภัณฑ์ ร้อยละ ๘o ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย 

๑. ผลการ
ด้าเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก 
ข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนเข้าร่วม
การด้าเนินการจัด
กิจกรรมวันส้าคัญที่
โรงเรียนจัดขึ้น โดย
คิดเป็นร้อยละ 
๘๒.๕ของผลการ
ประเมินภาพรวม
โดยการในปี
การศึกษา ๒๕๖o 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๒๓. วันส้าคัญ ๓. นักเรียน ครู พนักงานราชการ อัตรา

จ้าง ช่างครุภัณฑ์ ร้อยละ ๘o ได้ร่วม
กิจกรรมวันส้าคัญ 

 

๒๔. เศรษฐกิจพอเพียง ๑. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ ทักษะ 
และด้าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้และ
ทักษะ 

๑. จากการด้าเนิน
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ท้าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจและ
มี 

๒๕. สหกรณ์ครบวงจร ๑. นักเรียนร้อยละ๘oได้ฝึกกิจกรรมซื้อ-
ขาย 
๒. นักเรียนร้อยละ๘oได้ภาคภูมิใจในการ
ประกอบอาชีพสุจริต 
๓. ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร้อยละ๘o 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นโดย
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหกรณ์โรงเรียน 
๔. นักเรียนร้อยละ๘oได้รู้จักประหยัดอด
ออมเป็นประจ้า 

๑. นักเรียนและครูร้อย
ละ ๘๕ เป็นสมาชิก
สหกรณ์ร้านค้า และ
นักเรียนทุกคนที่เป็น
สมาชิกได้ฝึกการขาย 
การเช็คสต๊อก และท้า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
และได้รู้จักประหยัดอด
ออม 

๒๖. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ๗o มีความรู้ความ
เข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยตนเอง 
๒. นักเรียนร้อยละ๘o รู้จักวิธีการแปรง
ฟันหลังอาหารอย่างถูกวิธีเป็นประจ้า
เสมอ 
๓. นักเรียนร้อยละ๘o มีน้้าหนัก ส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

๑. นักเรียนร้อยละ๗๗.๕ 
มีสุขภาพแข็งแรง มี
น้้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ ปราศจากโรคฟัน
ผุ เนื่องจากมีความรู้ 
ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพตนเอง 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๒๗. อาหารกลางวัน ๑. ผู้ปกครองร้อยละ ๘o มีความรู้

เกี่ยวกับโภชนาการและมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมอาหารกลางวัน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑oo ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณค่าและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีสุขนิสัยและ
มารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร 

๑. ผู้นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล ๑-ป.๖ ร้อยละ     
๑oo  มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 
๒. นักเรียนร้อยละ ๑oo
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 
๓. นักเรียนร้อยละ 
๘๗.๕มีสุขนิสัยและ
มารยาทที่ดีในการ
รบัประทานอาหาร 

๒๘. ประชาธิปไตย ๑. นักเรียนร้อยละ๘oมีเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้เรียนรู้และฝึก 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙o 
มีเจตคติท่ีดีมีความรู้การ
ใช้สิทธิเสรีภาพ ยอมรับ
ฟัง 

๒๙. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o มีส่วนร่วมในการ
ส้ารวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาและ
จัดระบบเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน  
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๑. นักเรียนร้อยละ 
๘๒.๕มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยยาเสพติด และมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

๓o. ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o ตระหนักถึง
ความส้าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o รู้จักน้าความรู้
จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

๑. นักเรียนร้อยละ๘๕ 
ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง รู้จัก
การน้าความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวัน 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๓๑. พัฒนาระบบ
ยานพาหนะและการซ่อม
บ้ารุงรักษา 

๑. ยานพาหนะในโรงเรียนมีความ
คล่องตัว มีความปลอดภัย อยู่ในสภาพที่
พร้อมจะใช้งาน ร้อยละ ๗o 

๑. ยานพาหนะพร้อมใช้
งาน มีความคล่องตัว 
ปลอดภัย ร้อยละ ๘o 

๓๒. สวสัดิการร้านค้าใน
โรงเรียน 

๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓ -
ม.๔ ร้อยละ ๘o ในโรงเรียนเรียนรู้เรื่อง
การค้าขาย ทุน ก้าไร  
๒. นักเรียนร้อยละ๘oโรงเรียนบ้านห้วย
ลาดสามารถเลือกซ้ือสินค้าท่ีมีประโยชน์ 
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o มีประสบการณ์
ตรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

๑. นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ -     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้
เรียนรู้ เรื่องการค้าขาย 
ทุน ก้าไร ร้อยละ ๘๕ 
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด สามารถเลือก
ซื้อสินค้าท่ีมีประโยชน์ 
ร้อยละ ๘๕ 
๓. นักเรียนมี
ประสบการณ์ตรงรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และน้าความรู้ที่ได้ไปใช้
ใชีวิตประจ้าวัน ร้อยละ 
๘๕ 

๓๓. สาธารณูปโภค ๑. โรงเรียนมีการควบคุม ดูแลค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคในโรงเรียนร้อยละ ๘o 
๒. บุคคลกรทุกคนตระหนักถึงการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคและพลังงาน 
๓. บุคลากรและนักเรียนทุกคนใช้บริการ
อินเทอร์เนตอย่างทะนุถนอมและมี
ประสิทธิภาพ 

๑. จากการด้าเนิน
โครงการค่า
สาธารณูปโภค ท้าให้
บุคคลกร และนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนได้ให้
ความร่วมมือ ตระหนัก
ถึงการประหยัด ร้อยละ 
๘๒.๕แต่เนื่องจากทาง
โรงเรียนได้เปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และต้องขยาย
ระบบไฟฟ้า น้้าประปา 
การเชื่อต่ออินเทอร์เนท 
ท้าให้ค่าใช้จ่ายได้เพ่ิมข้ึน 
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โครงกำร ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 
๓๔. สวสัดิการให้กับ
นักเรียน 

๑. นักเรียนและบุคลากรที่ประสบ
อุบัติเหตุได้รับบริการช่วยเหลือค่าสินไหม
ทดแทนจากอุบัติเหตุ ร้อยละ ๘o 

๑. นักเรียนและบุคคลกร
ในโรงเรียนได้รับค่า
สินไหมทดแทนตามที่ได้
ประสบเหตุครบ ๑oo
เปอร์เซ็นต์ 

๓๕. ปรับปรุงห้องน้้า
นักเรียน 

๑. ห้องน้้าได้รับการปรับปรุงจ้านวน ๕ 
แห่ง 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีพฤติกรรมการ
ใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะและสามารถ
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

๑. จากการด้าเนิน
โครงการการปรับปรุง
ห้องน้้านักเรียนท้าให้
นักเรียนมีห้องน้้าสะอาด  
ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการ
ดูแลท้าความสะอาด ซึ่ง
ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๘o 

๓๖. น้้าดื่มเพ่ือสุขภาพ
ส้าหรับนักเรียน 

๑. นักเรียนร้อยละ ๘o มีน้้าดื่มที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความรู้ความ
เข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง 
๓. นักเรียนและครูร้อยละ ๘o ได้ดื่มน้้าที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ  

๑. การจัดการท้า
โครงการน้้าดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ร้อยละ๘๗ 
ส่งผลให้นักเรียนมีน้้าดื่ม
ที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะ มีสุขภาพลา
นามัยดีขึ้น เนื่องจาก
ได้รับน้้าดื่มที่สะอาด
เพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 

๓๗. จรวดขวดน้้าพาเพลิน ๑. นักเรยีนร้อยละ ๘o มีความรู้ด้านวิชา
วิทยาศาสตร์ 
๒. นักเรียนร้อยละ ๘o มีความกล้า
แสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
๓. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีที่ใหญ่ขึ้นและมี
ประสบการณ์ด้านการแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
๔. นักเรียนร้อยละ ๘o ได้ใช้เวลาว่างใน
การค้นคว้าหาความรู้ 

๑. นักเรียนร้อยละ ๙o  
มีความรู้ด้านวิชา
วิทยาศาสตร์ กล้า
แสดงออก มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และได้
ใช้เวลาว่างในการค้นคว้า
หาความรู้ รวมทั้งได้เข้า
ร่วมการแข่งขันในเวที
ใหญ่  
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 ๒.จุดเด่น 
  ๒.๑ ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม อบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือน้า
ความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๒ ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้  ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด  ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีความ
หลากหลาย   
  ๒.๓ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง       
  ๒.๔ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด สภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 

 
 ๓.จุดควรพัฒนำ 
  ๓.๑ ครูควรจัดท้ากิจกรรม/โครงการ และศึกษาเทคนิคการสอนใหม่ๆที่จะส่งเสริมการพัฒนาผล
ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
  ๓.๒ ครูควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ โดยขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งมีความจ้าเป็นต่อการพัฒนานักเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
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๑๔.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 ๑๔.๑ สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและข้อเสนอแนะ 
  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๙.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๒.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๐๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
              และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๓๖ ดีมาก 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้ง ๘๐ คะแนนข้ึนไป   ใช่    ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี   ใช่    ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่    ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  (ประถมศึกษำ) น้ ำหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภำพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๖ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๒๒ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๗๖ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท้าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๗๕ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๗.๒๐ ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ๑๐.๐๐ ๙ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ๕.๐๐ ๓.๘๖ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
              และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น 
              เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการด้าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ 
              สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๙๒.๑๕ ด ี
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ี ตั้ง ๘๐ คะแนนข้ึนไป   ใช่    ไม่ใช่ 
 มีตัวบ่งช้ีที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งช้ี จาก ๑๒ ตัวบ่งช้ี   ใช่    ไม่ใช่ 
 ไม่มีตัวบ่งช้ีใดท่ีมีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่   ไม่ใช่ 

 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 
หมำยเหตุ  โรงเรียนได้ท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ และ ผล O-NET  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕   
              ทำง สมศ. ได้ท ำหนังสือมำยังโรงเรียนและได้รับรองมำตรฐำนกำรศึกษำแล้ว 
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ข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
 
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   
  ข้อเสนอแนะ (แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต) 
  ๑. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   เด็กควรได้รับการพัฒนาให้เพียงพอให้มีรู้จักทดลองวิธีการใหม่ๆในการท้าสิ่งต่างๆ โดยการ
จัดกิจกรรมให้เด็กทดลองใช้สิ่งของหรือเล่นด้วยวิธีการแตกต่างหลากหลาย ควรพัฒนาให้เด็กมีทักษะ
พ้ืนฐานตามพัฒนาการด้านสติปญญาสมวัย โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมีทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับการคิด การใช้
ภาษา การสังเกต การจ้าแนกและการเปรียบเทียบ จ้านวน มิติสัมพันธ์ (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ควรพัฒนาให้
เด็กมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก โดยให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ ครอบครัว 
สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ้าวัน 
ควรพัฒนาให้เด็กมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็ก ตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล 
กลางวัน กลางคืน ควรพัฒนาให้เด็กมีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมี
ความรู้ เกี่ยวกับสี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น้้าหนัก ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ 
ยานพาหนะ และการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ้าวัน 
  ๒. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    สถานศึกษาควารมีกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมทั้ง ๖ 
ด้าน อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ของใช้ ของเล่น 
อุปกรณ์การเรียนรู้) การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน(แผนฝึกซ้อมการ
ป้องกันภัย ฝึกการกู้ชีพ หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  อุปกรณ์ดับเพลิง) และ
ความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลมีการบริหารจัดการให้มีจ้านวนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กครบ
ห้อง และมีจ้านวนเพียงพอกับจ้านวนเด็ก โดยเด็กวัย ๓ – ๕ ปี มีสัดส่วนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็กต่อเด็กเท่ากับ 
๑:๑๐ – ๑๕ 
  ๓.  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ครูหรือผู้เลี้ยงควรจัดกิจกรรมให้เด็กสืบค้น ส้ารวจ และตั้งค้าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว และควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนน้าผลประเมินไปพัฒนา
เด็ก โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แจ้งข้อมูลของเด็กเกี่ยวกับพฤติกรรม พัฒนาการการเรียนรู้ หรือ ข้อ
ห่วงใยจากผู้ปกครองอย่างสม่้าเสมอ มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กทั้งที่บ้านและโรงเรียนอย่างสม่้าเสมอ และมีการสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนการเด็กอย่างสม่้าเสมอ 
  ๔. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ้าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายด้านต่างๆ โดยมีจุดเน้นที่คุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส้าเร็จที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม ก้าหนดวิธีการด้าเนินงาน กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยใช้กระบวนการวิจัย หรือ ผลการวิจัย หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ ให้ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ควรส่งเสริมแนวความคิดเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษามุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการท้างานปกติ
ของสถานศึกษา 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
          ข้อเสนอแนะ )แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต(  

๑.  การสรรหารบุคลากรในสาขาที่สถานศึกษาขาดแคลนเพ่ิมเติมให้ครบเกณฑ์ 
๒.  ปรับเทคนิคการสอนซ่อม โดยส่งครูไปอบรมเก่ียวกับเทคนิคการสอนนักเรียนที่ 

เรียนอ่อนหรือจัดท้าหลักสูตรการสอนซ่อม หรือสอนเสริมของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสอน
ระดับชาติให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น 

๓.  ส่งครูผู้สอนไปอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการวัดผลประเมินผลให้มากข้ึน 
  ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ 

๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ฝึกคิด 

ฝึกปฏิบัติ ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยมีการค้นคว้ารายงาน น้าเสนอผลงานด้วย
ตนเองให้มากขึ้น 

๒. ครูควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนส้าคัญ 

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและ
เอกสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๓. ควรมีการพพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวงตาม
มาตรา ๔๗  

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม สัมมนาร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ครู และกรรมการสถานศึกษา และควรมีการส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและการใช้สื่อการเรียน
การสอนให้มากข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ สรุปผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

ประเด็นส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
๑ ปัจจัยภายนอก 

๑.๑ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  

            โอกาส 

 ผู้ปกครองรุ่นใหม่ ส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับมีควำมตื่นตัวต่อกำรศึกษำให้กำรสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี 

 ประชำชนร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  เช่น  รว่มในกิจกรรมวันส ำคัญเก่ียวกับ
ชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  เป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่นักเรียน 

 ประชำกรมีแนวโน้มที่จะมีกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนอันจะมีผลต่อสภำพควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของนักเรียน 

 ในชุมชนไม่มีแหล่งมลพิษท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  มีแหล่งบริกำรที่จ ำเป็นพ้ืนฐำน  เช่น  สถำนีอนำมัย  
ศพ.ค.  หน่วยบริกำรประชำชนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภำพสมบูรณ์ได้รับอำกำศบริสุทธิ์ 

                   อุปสรรค 
 เส้นทำงคมนำคมอำจจะสูงชัน และคดเค้ียว ส่งผลให้ไม่สำมำรถขนส่งสินค้ำและผลผลิตในกำรเกษตรไป

จ ำหน่ำยได้หลำยแหล่ง 
 เป็นชุมชนที่อยู่บนภูเขำกำรเดินทำงอำจจะไม่สะดวกรวดเร็ว 
 ชุมชนห่ำงไกลจำกหน่วยงำนขำงรำชกำรเช่นที่ว่ำกำรอ ำเภอ  โรงพยำบำล สถำนีต ำรวจ ฯลฯ  ส่งผลให้กำร

ติดต่อสื่อสำรไม่สะดวก 

๑.๒ ด้านเทคโนโลยี 

                โอกาส 
 ในชุมชนมี  หอกระจำยข่ำว  แหล่งข้อมูลของหมู่บ้ำนและภูมิปัญญำของท้องถิ่น  ส่งผลให้โรงเรียน

ได้รับข่ำวสำรและแหล่งกำรเรียนรู้ 
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท ำให้มีควำมต้องกำรบริโภคเทคโนโลยีส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร 

                                                                                                                          
อุปสรรค 

 ชุมชนขำดเครื่องมือที่ทันสมัยและขำดวิทยำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน 
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๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ  

                 โอกาส 
 ประชำชนมีอำชีพท ำไร่ ท ำสวน  ส่งผลให้สำมำรถสนับสนุนด้ำนแรงงำน 

                 อุปสรรค 
 ประชำชนมีควำมฟุ่มเฟือยด้ำนเทคโนโลยี เช่นโทรศัพท์ส่งผลให้นักเรียนมีควำมฟุ่มเฟือยตำมไปด้วย 

 
๑.๔ ด้าน การเมืองและกฎหมาย 

                โอกาส 
 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปกครองแบบประชำธิปไตยส่งผลให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน 

 อบต.เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำโดยสนับสนุนงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง 

                อุปสรรค 
 อบต.มีงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรศึกษำจ ำนวนจ ำกัดส่งผลให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ   ในชุนชน
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยควำมล ำบำก 

๒ ปัจจัยภายใน 

๒.๑ ด้าน โครงสร้างและนโยบายโอกาส 

               โอกาส 
 ทำงโรงเรียนมีโครงสร้ำงและนโยบำยของสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  ท ำให้มีควำมชัดเจนในกำร      
ด ำเนินงำน 

                อุปสรรค 
 กำรบริหำรงำนในบำงโครงกำรไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมแผนปฏิบัติกำรของโรงเรียนส่งผลให้นักเรียน
ไม่สำมำรถได้รับประโยชน์จำกโครงกำรตำมแผน 

๒.๒ ด้าน ผลผลิตและการบริการ 
                โอกาส 

 โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนโดยยึดนักเรียนเป็นส ำคัญส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น   ทุกกลุ่มวิชำ 

 โรงเรียนมีกำรรณรงค์ให้นักเรียนศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  ส่งผลให้นักเรียนที่จบ  ป.๖  และ ม.๓  ทุกคน
ศึกษำต่อ 

 โรงเรียนมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและปัจจัยต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำส่งผลให้นักเรียนมี
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย 
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               อุปสรรค 
 แหล่งควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นมีไม่หลำกหลำยส่งผลให้นักเรียนได้รับควำมรู้ไม่หลำกหลำย 

 

๒.๓ ด้านบุคลากร 
                 โอกาส 

 บุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้และพัฒนำทักษะวิชำชีพครูส่งผลให้มีกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพ 

 ได้รับกำรสนับสนุนบุคลำกรจำกชุมชนส่งผลให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น 

๒.๔ ด้าน ประสิทธิภาพการเงิน 
                โอกาส 

 โรงเรียนมีแผนกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงเป็นระบบส่งผลให้มีกำรใช้จ่ำยเงินตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรใน
แผนปฏิบัติงำนของโรงเรียน 

 โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินในกำรพัฒนำและทุนกำรศึกษำส่งผลให้โรงเรียนมีกำรพัฒนำ     
นักเรียนที่ด้อยโอกำสได้รับกำรศึกษำที่สูงขึ้น 

 โรงเรียนมีกำรระดมทุนจัดตั้งสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีควำมรู้และมีส่วนร่วมในกำร           
จัดกิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ 

               อุปสรรค 
 งบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรบำงโครงกำรไม่เพียงพอส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดโครงกำรได้ 

๒.๕ ด้าน วัสดุอุปกรณ์ 

               โอกาส 

 โรงเรียนมีนโยบำยในกำรใช้วัสดุเพื่อเป็นสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่งผลให้นักเรียนได้รับประโยชน์  
จำกสื่อ 

 โรงเรียนได้รับจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของ ICT  ชุมชน 

               อุปสรรค 

 นักเรียนขำดควำมรับผิดชอบในกำรจัดเก็บดูแลรักษำส่งผลให้ปริมำณของอุปกรณ์ลดลง   สิ้นเปลือง         
งบประมำณ 

๒.๖ ด้าน บริหารจัดการ 
                โอกาส 

 โรงเรียนมีกำรบริหำรและจัดกำรโดยยึดหลักให้บุคลำกรทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมส่งผลให้กำรบริหำรเป็นไปถูก
ทิศทำง 

 โรงเรียนด ำเนินกำรบริหำรโดยกำรแบ่งฝ่ำยงำนรับผิดชอบท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำนได้คล่องตัวมำกยิ่งขึ้น 
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 โรงเรียนมีกำรประชุมตกลงร่วมกันทุกครั้งท ำให้กำรตัดสินใจในกำรบริหำรจัดกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนถูกต้องท ำให้ครูรู้สึกว่ำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 

                 อุปสรรค 
 บุคลำกรย้ำยบ่อย  ท ำให้กำรด ำเนินกำรบำงอย่ำงไม่ต่อเนื่อง 

 ครูต้องใช้เวลำเพื่อกำรเรียนกำรสอนมำกจนไม่มีเวลำเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเท่ำใดนัก  ท ำให้
บำงโอกำสกำรจัดกำรบำงอย่ำงล่ำช้ำกว่ำก ำหนดกำรที่วำงไว้ 

 
ผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ด้วยวิธีการ SWOT Analysis 
 
 จุดเด่น 

 ด้ำนผู้เรียน พบว่ำ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย และสุขภำพจิตที่ดี มีทักษะในกำรท ำงำน  
รักกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  

ด้ำนครูผู้สอน พบว่ำ ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ  
ด้ำนผู้บริหำร พบว่ำ มีภำวะผู้น ำ มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร สถำนศึกษำส่งเสริม 

ควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนกำรสอน โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้ำนผู้เรียน ประมวลได้ว่ำ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบ NT       

ต่ ำกว่ำระดับประเทศ และต่ ำกว่ำปีที่ ผ่ ำนมำ ได้แก่  ด้ ำนภำษำ,ด้ ำนค ำนวณ และด้ำนเหตุผล                           
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบ  O-NET  ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ กลุ่มสำระ
คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และ กลุ่มสำระ
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)  ต่ ำกว่ำระดับประเทศ ได้แก่ ทั้ง ๕ กลุ่มสำระ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรทดสอบ O-NET  ต่ ำกว่ำปีที่แล้ว ได้แก่ กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ และ วิทยำศำสตร์  
และต่ ำกว่ำระดับประเทศ ได้แก่ กลุ่มสำระภำษำไทย , กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ ,กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ 
และกลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)  นอกจำกนี้ ควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ มีวิจำรณญำณ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  

ด้ำนครูผู้สอน สรุปได้ว่ำ ควรได้รับกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดผลประเมินผล 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรจัดท ำและน ำข้อมูลไปใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนรำยบุคคล โดยเฉพำะกำร
ตั้งเป้ำหมำยเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรใช้สื่อ แหล่งกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภำพจริง 

ด้ำนผู้บริหำร ควรมีกำรพัฒนำกำรจัดองค์กร โครงสร้ำง และกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเป้ำหมำยกำรศึกษำ และกำรพัฒนำหลักสูตร โดยเฉพำะกำรพัฒนำสำระกำรเรียนรู้
ท้องถิ่นให้เหมำะสมกับผู้เรียน ท้องถิ่น รวมทั้งกำรจัดหำ ใช้สื่อและแหล่งกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  
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สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพสถานศึกษา 
 

ตารางสรุปคะแนนปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยภำยนอก 

น้ ำหนักคะแนน ค่ำคะแนน(๑-๕) คะแนนจริง 
สรุป    

ผลต่ำง ( คะแนนเต็ม 
คือ ๑ ) 

โอกำส อุปสรรค โอกำส อุปสรรค 

๑.  ด้ำนสังคมและ
วัฒนธรรม 

๐.๒๐ ๓.๘๘ ๔.๑๑ ๐.๗๘ ๐.๘๒ -๐.๐๔ 

๒.  ด้ำนเทคโนโลย ี ๐.๑๕ ๔.๑๔ ๓.๑๔ ๐.๖๒ ๐.๔๗ ๐.๑๕ 

๓.  ด้ำนเศรษฐกิจ ๐.๑๐ ๓.๔๓ ๔.๑๔ ๐.๓๔ ๐.๔๑ -๐.๐๗ 

๔.  ด้ำนกำรเมืองและ
กฎหมำย 

๐.๕๕ ๓.๔๓ ๒.๐๐ ๑.๘๙ ๑.๑๐ ๐.๗๙ 

สรุปปัจจัยภำยนอก ๓.๖๓ ๒.๘๐   

เฉลี่ยปัจจัยภำยนอก ๐.๔๒   
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ตารางสรุปคะแนนปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยภำยใน 
น้ ำหนักคะแนน ค่ำคะแนน(๑-๕) คะแนนจริง 

สรุป    
ผลต่ำง ( คะแนนเต็มคือ 

๑ ) 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  ด้ำนโครงสร้ำงและ
นโยบำย 

๐.๑๒ ๓.๑๔ ๒.๘๖ ๐.๓๘ ๐.๓๔ ๐.๐๔ 

๒.  ด้ำนผลผลิตและกำร
บริกำร 

๐.๒๕ ๓.๘๑ ๓.๘๖ ๐.๙๕ ๐.๙๗ -๐.๐๒ 

๓.  ด้ำนบุคลำกร ๐.๑๑ ๓.๕๗ ๓.๕๐ ๐.๓๙ ๐.๓๙ ๐.๐๐ 

๔.  ด้ำนประสิทธิภำพ
กำรเงิน 

๐.๒๐ ๓.๐๕ ๓.๐๐ ๐.๖๑ ๐.๖๐ ๐.๐๑ 

๕.  ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ๐.๑๐ ๓.๖๔ ๓.๒๙ ๐.๓๖ ๐.๓๓ ๐.๐๓ 

๖.  ด้ำนบริหำรจัดกำร ๐.๒๒ ๓.๘๖ ๓.๖๔ ๐.๘๕ ๐.๘๐ ๐.๐๕ 

สรุปปัจจัยภำยใน ๓.๕๔ ๓.๔๓  

เฉลี่ยปัจจัยภำยใน ๐.๐๕  

 
 

 จำกตำรำงสรุปกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ  สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายนอก  ที่เป็นโอกำสต่อกำรจัดกำรศึกษำ  ( +๓.๖๓)  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำน
กฎหมำยและกำรเมือง(+๐.๗๙) ส ำหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (-๒.๘๐)มำกที่สุดก็คือด้ำนเศรษฐกิจ (-
๐.๐๗) และเมื่อพิจำรณำโดยภำพรวมแล้ว ปัจจัยภำยนอก  มีโอกำสมำกกว่ำอุปสรรค  (+๐.๔๒)  ซึ่งเอ้ือ
ต่อกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ปัจจัยภายในโดยสรุปสถำนศึกษำมีจุดแข็ง (+๓.๕๔)  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนบริหำร
จัดกำร (+๐.๐๕)  และปัจจัยที่มีจุดอ่อน   ( -๓.๔๓)  โดยมีจุดอ่อนมำกที่สุดในด้ำนด้ำนผลผลิตและกำร
บริกำร         (-๐.๐๒)  เมื่อพิจำรณำโดยรวมแล้ว  สถำนศึกษำมีปัจจัยภำยในที่ เป็นจุดแข็งในกำรจัด
กำรศึกษำมำกกว่ำจุดอ่อน ( +๐.๐๕) 

เมื่อพิจำรณำโดยรวม  พบว่ำ  สถำนศึกษำมีปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำส  และมีปัจจัยภำยใน
ที่มีจุดแข็ง  กล่ำวคือ  สถำนศึกษำมีโอกำสในกำรจัดกำรศึกษำหรือกำรให้บริกำรพอสมควร   ทั้งนี้
เนื่องมำจำกมีปัจจัยด้ำนกำรเมืองและกฎหมำยที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ   แต่ก็ยังมีปัจจัยทำงด้ำน
เศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคอยู่  แต่กไ็ม่ถือว่ำเป็นอุปสรรคมำก  ส่วนภำยในองค์กรถึงแม้ยังมีจุดอ่อนที่ผลผลิต
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และกำรบริกำร  แต่บุคลำกรตื่นตัวต่อกำรพัฒนำวิชำชีพ  กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  มีกำรจัด
โครงสร้ำงและวำงนโยบำยอย่ำงเป็นระบบ  ท ำให้สถำนศึกษำมีโอกำสพัฒนำคุณภำพนักเรียนให้สูงขึ้นกว่ำ
ที่เปน็อยู่ได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรำฟแสดงสถำนภำพสถำนศึกษำ : สถานภาพเอ้ือและแข็ง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

T 
อุปสรรค 

โอกาส 
O 

W 
จุดอ่อน 

๓.๕๔ ๓.๔๓ 

๒.๘๐ 

๓.๖๓ 

S 
จุดแข็ง 
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ตารางสรุปค่าน้ าหนักคะแนน 
    

สภำพแวดล้อมภำยนอก สภำพแวดล้อมภำยนอก 

ปัจจัยภำย 
สรุปน้ ำหนัก

คะแนน 
ปัจจัยภำย 

สรุปน้ ำหนัก
คะแนน 

๒.  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย      
(P ) 

๐.๗๙ ๑.  ด้ำนบริหำรจัดกำร (M๔) ๐.๐๕ 

๑.  ด้ำนเทคโนโลยี ( T ) ๐.๑๕ ๒.  ด้ำนโครงสร้ำงและนโยบำย (S๑) ๐.๐๔ 

๔.  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  ( S ) -๐.๐๔ ๓.  ด้ำนวัสดุอุปกรณ์  (M๓) ๐.๐๓ 

๓.  ด้ำนเศรษฐกิจ  ( E ) -๐.๐๗ ๔.  ด้ำนประสิทธิภำพกำรเงิน (M๒) ๐.๐๑ 

    ๕.  ด้ำนบุคลำกร (M๑) ๐.๐๐ 

    ๖.  ด้ำนผลผลิตและกำรบริกำร (S๒) -๐.๐๒ 
 
 

      O   

 PM๔ PS๑ PM๓ PM๒ PM๑ P PS๒  

 TM๔ TS๑ TM๓ TM๒ TM๑ T TS๒  

S M๔ S๑ M๓ M๒ M๑   S๒ W 

 SM๔ SS๑ SM๓ SM๒ SM๑ S SS๒  

 EM๔ ES๑ EM๓ EM๒ EM๑ E ES๒  

      T   
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ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
     
วิสัยทัศน์ 
        นักเรียนมีมาตรฐานการศึกษา สู่อาเซียน เพียรพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี น้อมน าวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    พันธกิจ 
        พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกคน ด้านปัญหาการเรียนรู้ เน้นเทคโนโลยี มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนา
ทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนส านึกความเป็นไทย รักในท้องถิ่น  

    เป้าหมาย 
   ๑.    ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 

        ๒.    ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงและมีปัญหาทางการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
        ๓.    ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัย 
        ๔.    ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศกึษาปีที่ ๖ ได้รับการส่งเสริมด้านทักษะวิชาชีพ 
        ๕.    ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญา สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีบนพื้นฐานความ
พอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน 

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
        มุ่งแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้ 

    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
        สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด 
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน                                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 
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ส่วนที่ ๔ กรอบกลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่ ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑  ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก่าลังกาย สม่่าเสมอ 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ ๑.๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่
ดี  โดยจัดกิจกรรมกีฬา  การออก
ก่าลังกาย การสร้างสุขนิสัยที่ดี 
๑.๑.๒ ส่งเสริมให้นักเรียนมี

สุนทรียภาพ  โดยจัดกิจกรรมเสริม

ด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 

  

๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีน ่าหนักส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักป้องกันตนเอง
จากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จาก สภาพวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 

๕.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษย-สัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 
  

๖.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

  
๑.๒  ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๑.๒.๑ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่หลากหลาย 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอื ออาทรผู้อื่น
และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่รู้จักยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 
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เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๓  ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้
ด้วนตนเอง รัก
เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๕๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑.๓.๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟังดู 

พูด เขียน และตั งค่าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติม 

๘๐.๓๒ ๘๑.๕๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๕๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

  ๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่าง
กัน 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 

  
  ๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการ

เรียนรู้และน่าเสนอผลงาน 
  

๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ 

  
  

  
    



ห น ้ า  | ๖๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๔  ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิด
สร้างสรรค์ คิด
ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่าง
มีสติสมเหตุผล 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู 
และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

๘๗.๔๓ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑.๔.๑ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  
โดยจัดกิจกรรมเสริมด้านการพัฒนาความคิด
ให้โอกาสกับนักเรียนอย่างทั่วถึง ๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ

น่าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง 

๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ก่าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิด
ริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ 

  
 

 



ห น ้ า  | ๖๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๕  ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะ
ที่จ่าเป็นตาม
หลักสูตร 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

๘๐.๓๒ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๑.๕.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ่าเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายเรียนรู้  
กิจกรรมติวเตอร์  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนา
สมรรถนะส่าคัญตามหลักสูตร 

๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะส่าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

๓๔.๑๗ ๓๗.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๓.๐๐ ๔๔.๐๐ ๔๕.๐๐ 

 



ห น ้ า  | ๗๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๖  ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
ท่างาน รักการ
ท่างาน สามารถ
ท่างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวาง
แผนการท่างานและด่าเนินการจน
เสร็จสิ น 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๑.๖.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท่างาน รักการท่างาน สามารถท่างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   ๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่ท่างานอย่างมี

ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๓.  ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๘๑.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

๔.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่
ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๗๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่ ๒.  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

( Strategy Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒.  สถานศึกษามีการ
สร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้และ
วัดผลประเมินผลตาม
ความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน 

๑.  สถานศึกษามีการสร้างและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
การวัดผลประเมินผล  เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทางการศึกษา        
(เด็กพิการเรียนรวม)เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษา รวมทั งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๒.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างท่ัวถึง 
๓.๑.๒ ปรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ทันสมัยเน้นการใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน ๒.  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษา (เด็กพิการเรียนรวม)
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๘๖.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 

 



ห น ้ า  | ๗๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

ประเด็กกลยุทธท์ี่ ๓   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถิ่น รักความเป็นไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑  สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

๑.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นในระดับ
ดี 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๓.๑.๑ ส่งเสริมการใช้  การพัฒนา
หลักสูตร  และจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส่าคัญด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ๒.  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่

หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ

ถนัด ความสามารถและความสนใจ 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ 

๓.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนที่ส่งเริมและตอบสนองความต้องการ 

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

ของผู้เรียน 

๘๒.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ 

 



ห น ้ า  | ๗๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

( Strategy Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
  ๔.  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครู

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

๘๓.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 

  
  ๕.  สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ

ภายใน การก่ากับติดตาม ตรวจสอบ 
และน่าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่่าเสมอ 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ 

  
  ๖.  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 

  
๓.๒  สถานศึกษามี
การจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่ง
เริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

๑.  สถานศึกษามีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ่านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพให้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส่าหรับผู้เรียน 

๗๕.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๒.๕.๑ จัดระบบสวัสดิการและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ให้ผู้เรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยเน้นการ
ดูแลอย่างท่ัวถึง  ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง  พัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียน
น่าอยู่น่าเรียน 



ห น ้ า  | ๗๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

( Strategy Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 

๒.  สถานศึกษามีการจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 

๗๕.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ 

  
๓.  สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่
ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ 

  
๓.๓  สถานศึกษามี
การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีก่าหนดใน
กฎกระทรวง 

๑.  สถานศึกษามีการก่าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๒.๖.๑ สร้างความเข้มแข็งในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาที่เน้นการจัดการศึกษาแบบ

มีส่วนร่วม ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหาร

จัดการ  การมีสว่นร่วม  และร่วมคิดร่วมท่า       

มีการกระจายอ่านาจทางการศึกษาและความ

รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  มีการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๒.  สถานศึกษามีการจัดท่าและ
ด่าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๘๑.๕๓ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ 



ห น ้ า  | ๗๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

( Strategy Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 
๓.  สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๘๔.๐๓ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๗๗.๐๐ ๘๘.๐๐ 
 

 

๔.  สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

๘๒.๕๑ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ 

 

๕.  สถานศึกษามีการน่าผลการประเมิน

คุณภาพทั งภายในและภายนอกไปใช้

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 

๘๐.๕๓ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ 

 

๖.  สถานศึกษามีการจัดท่ารายงานประจ่าปี

ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

๘๖.๕๕ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ 
 



ห น ้ า  | ๗๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่ ๔.  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑  ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ร้อยละของครูที่มีการก่าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๒.๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุนใหค้รูปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมการผลิต
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม การท่าวิจัยในชั น
เรียน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 

๒.  ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐ 

  ๓.  ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ 

 



ห น ้ า  | ๗๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ๔.  ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน่า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐   

  ๕.  ร้อยละของครูที่มีการวัดผล
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐   

  ๖.  ร้อยละของครูที่มีการให้ค่าแนะน่า 
ค่าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั งด้านการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๗๕.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐   

                  
 



ห น ้ า  | ๗๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 
เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 
Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 

กลยุทธ์ ( Strategy ) 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ๗.  ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนเองรับผิดชอบ 

๘๐.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๓.๐๐ ๘๔.๐๐   

  ๘.  ร้อยละของครูที่มีการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๐.๐๐   

  ๙.  ร้อยละของครูที่มีจัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลาและเต็มความสามารถ 

๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐   

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๗๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๒  ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ภาวะผู้น่า 

และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา

ผู้เรียน 

๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒.๒.๑ พัฒนาการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน  และ
เสริมสร้างขวัญก่าลังใจ ความก้าวหน้ามั่นคง
ในอาชีพของบุคลากรที่ยั่งยืน  โดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั งด้านวิชาการและการจัดการ 

๒.  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั งด้าน

วิชาการและการจัดการ 

๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ ๙๔.๐๐ ๙๕.๐๐ 

  ๓.  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก่าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ 
 

  

๔.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ่านาจ 

๘๔.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๖.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๗.๐๐ 

  
 



ห น ้ า  | ๘๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 
( Strategy 

Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  
๕.  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

๘๘.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๙๓.๐๐ 
  

  

๖.  ผู้บริหารให้ค่าแนะน่า ค่าปรึกษา
ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๘๕.๐๐ ๘๗.๐๐ ๘๙.๐๐ ๘๙.๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๐.๐๐ 

  
๒.๓  คณะกรรม- 
การสถานศึกษา 
และผู้ปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก่าหนด 

๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ ๒.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  

๒.  ร้อยละของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีมีการก่ากับติดตาม ดูแล 
และขับเคลื่อนการด่าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส่าเร็จตาม
เป้าหมาย 

๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ 

 ๓.  ร้อยละของผู้ปกครองและชุมชนที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๑.๐๐ ๘๒.๐๐ ๘๒.๐๐ 

  



ห น ้ า  | ๘๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

ประเด็นกลยุทธ์ที ่ ๕.  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 

เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

( Strategy Objective ) 

ตัวช้ีวัด 
( Key Performance Indicators )  

ข้อมูลพื้นฐาน 
( Based Line ) 

ค่าเป้าหมาย( Target ) 
กลยุทธ์ ( Strategy ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๑  ผู้เรียนทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยี
ได้เหมาะสมกับวัยและ
มีทักษะด้านอาชีพ 

๑.  สถานศึกษามีการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างน้อย ๑  
โครงการ/กิจกรรม 

๗๔.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๔.๑.๑ ปรับระบบการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ เน้นให้ผู้เรียนฝึกการใช้
เทคโนโลยี ในการเรียน และเน้นทักษะ
อาชีพให้นักเรียน โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.  สถานศึกษามีผลการด่าเนินงาน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับดี 

๗๔.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๖.๐๐ ๗๗.๐๐ ๗๘.๐๐ ๘๐.๐๐ 

  
 



ห น ้ า  | ๘๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

ส่วนที่ ๕  แผนปฏิบัติการระยะ ๔ ปี 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใหมี้มาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๑.๑.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี  โดยจัดกิจกรรมกีฬา  การออกก าลังกาย การสร้างสุขนิสัยท่ีดี 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย  ในโรงเรียน 
 
กิจกรรมหลัก 
  -  แปรงฟันหลังอาหาร 
  -  ด่ืมอาหารเสริม (นม) 
  - ตรวจสุขภาพ 
  - จัดมุมน  าด่ืมสะอาด 
  -  การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในสถานศึกษา 
   - กีฬาภายในโรงเรียน 
 

 ๑. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
 ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพ
อนามัยตนเอง 
  ๓. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการแปรง
ฟันหลังอาหารอย่างถูกวิธีเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 
  ๔. เพื่อให้นักเรียนมีน  าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

๕,๐๐๐ 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนครู
วิไลลักษณ์ วงศ์วิริยชาติ 
ครูดาราภา ขวัญพรม 



ห น ้ า  | ๘๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.  โครงการอาหารกลางวัน 
 
กิจกรรมหลัก 
- ส ารวจรายช่ือนักเรียนทีมี
ภาวะโภชนาการ 
- จัดท าอาหารกลางวัน 
 
 

      ๒.๑  เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับโภชนาการศึกษาแก่ชุมชน  
และน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
      ๒.๒ เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่า
และปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย 
      ๒.๓  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ี
ขาดแคลนอาหารกลางวันได้รับ
ประทานอาหารครบ ๕ หมู่ 
      ๒.๔ เพื่อสร้างสุขนิสัยและ
มารยาทท่ีดีในการรับประทานอาหาร 
 
 
 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยหาด 

๖๖๔,๔๐๐ 
 
 

๖๖๔,๔๐๐ 
 
 

๖๖๔,๔๐๐ 
 
 

๖๖๔,๔
๐๐ 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนครู
อวยพร  ปิ่นสา 
ครูณภัทร  พงค์ค า             
ครูเนตยา    เงินเจริญ 



ห น ้ า  | ๘๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.  โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
ผู้ปกครองชั นเรียน 
 - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 - กิจกรรมคัดกรอง/รู้จัก
นักเรียนรายบุคคล 
 - กิจกรรมคลินิกแนะแนว/
โฮมรูม 
 - กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เครือข่าย 
 - กิจกรรมทุนการศึกษา 

๑. เพื่อส่งเสริมสร้าง  และพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ(IQ) ของ
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
พัฒนาการทางอารมณ์ (EQ)  และ
จริยธรรมทางสังคม (MD)  ท่ีดีงาม 
 ๒. เพื่อจัด และพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ  ส่งเสริมพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทั งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ
สติปัญญา 
๔. เพื่อสร้างสัมพันธภาพ  ความ
เข้าใจ  ความเห็นอกเห็นใจอันดี
ระหว่างครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
  ๕.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือ
ของครู ผู้ปกครอง  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูกัญญ์วรา  หอมตา 
ครูเนตยา  เงินเจริญ 
ครูดารภา  ขวัญพรม 



ห น ้ า  | ๘๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 

 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.โครงการส่งเสริมพัฒนาด้าน

ร่างกายและเพิ่มประสิทธิภาพด้าน

ระเบียบวินัย 

 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมปรับเปล่ียนแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน 

- ตาวิเศษ 

 - แต่งกายดีศรีห้วยลาด 

- การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

 

๑. เพื่อการสร้างเสริมความมี
วินัย  และความรับผิดชอบ
ให้แก่นักเรียนให้เป็นเด็กดีมี
วินัย 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีดี สมบูรณ์แข็งแรง 
 ๓. เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ผลิตทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพออกสู่สังคมภายนอก 
 ๔. เพื่อให้สังคมเกิดความการ
ยอมรับผลผลิตจากทาง
โรงเรียนในทุก ๆ ด้าน 
 ๕.  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูแดนไทย  คัมภีร์ 
 



ห น ้ า  | ๘๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 

 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๕.การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 

 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมปรับเปล่ียนแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียนท่ีมี

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกับ

สภาพของนักเรียน 

- ตาวิเศษ 

 - แต่งกายดีศรีห้วยลาด 

- การแข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียน 

- นักศึกษาวิชาทหาร 

  ๑.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการส ารวจพื นท่ีเส่ียงรอบ
สถานศึกษาและจัดระบบเฝ้า
ระวังปญัหายาเสพติดชุมชน 
  ๒. เพื่อให้ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนรว่ม
ในการเฝ้าระวังพื นท่ีเส่ียงรอบ
สถานศึกษา 
  ๓.  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านยา
เสพติดให้กับนักเรียนและ
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด 
   ๔.  เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูแดนไทย  ค าภีร์ 
ครูสุรวี  เขียวลี 
ครูนพรัตน์  ขันติเจริญ 



ห น ้ า  | ๘๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑.๒ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ  โดยจัดกิจกรรมเสริมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์ 

โครงการ / กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผูรั้บผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และ  
การแสดง 
 
กิจกรรมหลัก 
- นักเรียนร่วมแสดงในงาน
กิจกรรมของโรงเรียน 
- ร่วมกิจกรรมแสดงต่อ
สาธารณชน 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกในส่ิงท่ีดีงาม 
  ๒. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมี
ความรู้ ความสามารถด้าน
ดนตรี - นาฏศิลป์ 
  ๓. เพื่อขัดเกลาจิตใจนักเรียน
ให้มีความอ่อนโยน 
  ๔. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
  ๕. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความสามารถทั งใน
และนอกสถานศึกษา 
   ๖. เพื่อให้มีชุดการแสดงไว้ใช้
ในการแสดงในโอกาสต่าง ๆ 

นักเรียนชั น 
อ.๑ - ม.๖ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสมบูรณ์  นามวงศ์ 
ครูอัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์   
ครูน าพล  เสค าพันธ์   
ครูสกาวเดือน  จันหน่าย 
 

 
 
 



ห น ้ า  | ๘๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

- กิจกรรมข่าวรอบโลก 

 

 

 

 

 

๑. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้
ห้องสมุด 

๒. เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดกับ
นักเรียน 

 ๓. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการค้นคว้าแก่ผู้
มาใช้บริการ 

 ๔. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการ
ค้นคว้าหาความรู้ 

  ๕. เพื่อให้มีกระเป๋าหนังสือและวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมห้องสมุด 

 

 

นักเรียน       
ชั น อ.๑ - ม.๖ 

 
 
 
 
 
 

๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว 

ครูวันชนะ  พิลา 

 

 



ห น ้ า  | ๘๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒.โครงการวันส าคัญ 

กิจกรรมหลัก 

-วันไหว้คร ู

-วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยา

เสพติด 

-วันแม่แห่งชาติ 

-วิทยาศาสตร์ 

-วันขึ นปีใหม ่

-วันเด็ก 

-วันส าเร็จการศึกษา 

-วันเข้าพรรษา 

 

 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด  ได้มีความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของ
วัฒนธรรมประเพณีไทย และประเพณีท่ี
เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น และเกิด
ความรักผูกพัน หวงแหน พร้อมท่ีจะร่วม
อนุรักษ์และ สืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลัง
ต่อไป 

  ๒.. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ร่วมกิจกรรม
วันส าคัญ 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน

ห้วยลาด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูวิภาดา  พรมอินทร์  

ครูสิทธินี  วัฒนะจิตพงศ์ ,                  

ครูสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว 

ครูนายสุรวี  เขียวลี 

 
 



ห น ้ า  | ๙๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
กลยุทธ์ที่  ๑.๒.๑ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยจัดกิจกรรมเสริมด้านการ
พัฒนาความคิดให้โอกาสกับนักเรียนอย่างท่ัวถึง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. ประชาธิปไตย 

กิจกรรมหลัก 

- เลือกตั งประธานนักเรียน

จากสมาชิกสภานักเรียน 

 ๑. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 ๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเอง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
และหน้าท่ีตามระบบประชาธิปไตย 
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการรักษาไว้ซึง่ประโยชน์ทั งปวงของ
โรงเรียน 
  ๔  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั งใน
ด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรียน 
 ๕.เพื่อแสดงพฤติกรรมท่ีเด่นชัดของนักเรียน
เกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 ๖. เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจริง 

นักเรียนชั น

มัธยมศึกษา

ปีท่ี ๑-๖ 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน

ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ  

ครูแดนไทย  ค าภีร์ 

 



ห น ้ า  | ๙๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๓ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่  ๑.๓.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ค่ายเรียนรู้  กิจกรรมติวเตอร์  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน 

 กิจกรรมหลัก 

๑. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 

๒. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

๓. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

๔ กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ

ตามหลักสูตร 

๕. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  

คิดวิเคราะห์และเขียน  

๖. กิจกรรมสอนเริม  

๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประสบการณ์ด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่าง
สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เกิด
กับผู้เรียน 
 ๒.เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างมี
หลักการ 
 ๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้

 

นักเรียน       
ชั น อ.๑ - ม.๖ 
 

๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว 

ครูนพรัตน์  ขันติเจริญ 



ห น ้ า  | ๙๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๑.๔  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
กลยุทธ์ที่  ๑.๔.๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน   

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการ ส่งเสริมพัฒนา

ทักษะด้านอาชีพ 

กิจกรรมหลัก 
- กิจกรรมช่างปูน 
- กิจกรรมท าขนมและอาหาร 
- กิจกรรมเสริมสวย 

    ๑. เพื่อส่งเสริมการให้บริการ

จัดการศึกษาทางเลือกด้าน

อาชีพกับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 

    ๒. เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียน

เรียนจบหลักสูตรด้านอาชีพ

ภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตร

ก าหนด 

    ๓. เพื่อสร้างโอกาสทาง

การศึกษาด้านอาชีพให้กับ

นักเรียนและเด็กด้อยโอกาสใน

โรงเรียน 

นักเรียน       
ชั น อ.๑ - ม.๖ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูสมบูรณ์ นางวงศ์ 

ครูอัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์ 

ครูณัฐชริดาวัณ จันทร์นวม 

 



ห น ้ า  | ๙๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๒.๑  เด็กพิการท่ีรับบริการจากโรงเรียน มีพัฒนาการตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น  และเด็กพิการได้รับการศึกษาขั นพื นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๒.๑.๑ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เสมอภาค และจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใน
ทุกรูปแบบ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
 
กิจกรรมหลัก 
- ส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ( 
SDQ ) 
- จัดท าเครื่องมือคัดกรองตามแบบ สพฐ. 
- จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)และแผนการสอนเฉพาะบุคคล(IIP)  
- จัดท า/จัดหา/ใช้นวัตกรรมตามความ
ต้องการพิเศษให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละ
กลุ่มบกพร่อง 

  ๑. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในด้านการอ่าน การเขียน และการ
คิดค านวณ ทั ง ๓ ด้าน ได้รับการ
พัฒนาทางด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการ
พัฒนาด้านการศึกษาในรูปแบบท่ี
เหมาะสมและได้รับส่งอ านวยความ
สะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง (ต่อ) 

เด็กพิการ     
ชั น อ.๑ –  

ม.๖ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูทองย้วน  ตรีเดช 
ครูวิไลลักษณ์   
ครูเนตยา  เงินเจริญ 
ครูสุรวี  เขียวลี 
ครูวรายุ  ขวัญลอย 
ครูณัฐชริดาวัณ จันทร์นวน 
 
 



ห น ้ า  | ๙๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

    ๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต ทักษะทาง
สังคมและทักษะทางวิชาการ ตามกระบวนการ
ท่ีก าหนดไว้ใน IEP ของแต่ละบุคคล 
   ๔.เพื่อให้ครูผู้สอนวางแผนการจัดการศึกษา
และสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  (IEP) ท่ีเหมาะสมต่อพัฒนาการและ
ความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน และเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   ๕. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๓.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ท้องถ่ิน รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๓.๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่  ๓.๑.๑ ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีหลากหลาย 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการ โรงเรียนดีประจ า
ต าบล  
 
กิจกรรมหลัก 
 - ธนาคารความดี 
 - กิจกรรม ๕ ส. 
 - สวดมนต์ไหว้พระ 
- น้องไหว้พี ่
- สานสัมพันธ์โรงเรียน บ้าน วัด 
ชุมชน 
- อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

   ๑. เพื่อให้โรงเรียนด าเนินการ

เป็นไปตามมาตรฐานด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต   

    ๒. เพื่อให้นักเรียน ครู ชุมชน 

และวัดได้สานสัมพันธ์โดยการท า

กิจกรรมร่วมกัน 

นักเรียน ครู 
ชุมชน  

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๓,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ผู้อวยการโรงเรียนครู
วิภาดา พรมอินทร์  
ครูเนตยา  เงินเจริญ 
ครูอวยพร  ปิ่นสา 
 
 

 
 
 
 



ห น ้ า  | ๙๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๓.๒  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 
กลยุทธ์ที่  ๓.๒.๑ ปรับระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเน้นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการ ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรมหลัก 

- การเลี ยงไก่ไข ่

- การลี ยงปลาดุก 

- ปลูกผักสวนครัว 

- ปลูกผักริมครัวรั วกินได้ 

- สมุนไพรใกล้ตัว 

- เพาะเห็ดนางฟ้า 

 

 

  ๑.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีชัดเจนและลึกซึ งขึ น                     
๒.  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะความช านาญในการคิดการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
๓.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิตพัฒนาจนเป็น   อุปนิสัย
พอเพียงช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมดุลและพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงใน ๔  มิติ                       ๔. เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นคุณค่าและเกิดแรงจูงใจในการใช้ปรัชญามากขึ น     
๕. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็น
คุณค่าในภูมิปัญญาไทย นิยมไทย รักบ้านเมือง ด ารงซึ่ง
ความเป็นไทย 

 

 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๑๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ครูแดนไทย  
ค าภีร์ 
ครูณภัทร  
พงค์ค า 
ครูเนตยา  
เงินเจริญ 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.โครงการธนาคารขยะรี

ไซเคิล 

กิจกรรมหลัก 

   - ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะรี
ไซเคิล   ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครสมาชิกธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
    - ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 

 

  ๑.เพื่อปลูกจิตส านึกให้นักเรียนใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและรู้จักการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และชุมชน 
   ๒.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะเป็นหมวดหมู่   
   ๓.เพื่อใหน้ักเรียน ครูบุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชน  มี
สุขอนามัยท่ีดี 
   ๔.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรมการซื อ–ขาย การท าบัญชี
รายรับ-จ่าย 
  ๕.เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต 
  ๖.เพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจัดขึ น 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ครูณภัทร  
พงค์ค า 
ครูเนตยา 
เงินเจริย 
ครูนพรัตน์  
ขันติเจริญ 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.โครงการสหกรณ์ครบวงจร 
กิจกรรมหลัก 
  - กิจกรรมปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่ออาหารกลางวัน 
   - กิจกรรมการเลี ยงไก่ไข ่
   - กิจกรรมการท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 
  - กิจกรรมการออมทรัพย์ 
  - กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ 

   ๑. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกิจกรรม
ซื อ – ขาย 
   ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจ
ในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
   ๓. เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
ทางโรงเรียนได้จัดขึ น โดยเข้าร่วม
เป็นสมาชิก 
ของสหกรณ์โรงเรียน 
   ๔. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการ
ประหยัดอดออมเป็นประจ า 
 
 
 
 
 

นักเรียนและ
ครูใน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสกาวเดือน จันหน่าย  
ครูดาราภา ขวัญพรม 
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โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔. รักการออม 
กิจกรรมหลัก 
- นักเรียนออมทรัพย์ทุกๆ วัน 
ครูน าฝากทุก ๆ สิ นเดือน 

๑.  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในด้าน
การประหยัด และการออมให้กับ
นักเรียน 
๒. เพื่อส่งเสริมให้มีการออมเงิน
ของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเงิน
เก็บไว้ใช้จ่ายเมื่อยามจ าเป็น 

นักเรียน
โรงเรียน
บ้านห้วย
ลาด 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูกัญญ์วรา หอมตา 
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ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๔.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๑  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  ๔.๑.๑ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมการผลิตพัฒนาส่ือ นวัตกรรม การท าวิจัยในชั นเรียน               
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

กิจกรรมหลัก 

- ประชุม อบรม สัมมนา 

หรือศึกษาดูงาน 

 ๑. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตน
ถูกต้องตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู 
  ๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรได้น าส่ิงท่ีได้รับจาก
การอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมาปรับปรุง
พัฒนา การเรียนการสอนของตนเอง 
  ๔. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ น 

ครูโรงเรียน  

บ้านห้วยลาด   

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

๔๐,๐๐๐ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสมบูรณ์  นามวงศ์ 
ครูอวยพร   ปิ่นสา 
 
 

 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.โครงการวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมหลัก 

- ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน 

   ๑. เพื่อให้ครูได้ศึกษาปัญหาของผู้เรียนและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้นวัตกรรม 
   ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัย สร้างนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
ผู้เรียน 
 

ครูโรงเรียน  

บ้านห้วยลาด   

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูวิภาดา  พรมอินทร์  
ครูสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.โครงการพัฒนาระบบ

นิเทศภายใน 

กิจกรรมหลัก 
- การนิเทศภายใน 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าเย่ียมชั นเรียนทุกชั น
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรมากขึ นโดยยึดผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และมีประสิทธิผลอย่างหลากหลาย 
 ๓. เพื่อให้ครูมีทัศนคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน 
 ๔.  เพื่อให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศห้องเรียนให้มี
บรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนการสอน 
๕. เพื่อเร่งรัดคุณภาพการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย
ของโรงเรียน น าผลการนิเทศเป็นข้อมูลในการ
วางแผนด าเนินงานปีต่อไป 

  ๖. เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ครูผู้สอน แนะน าให้
ท างานตรงเป้าหมายจุดประสงค์ 
 

ห้องเรียนชั น

อนุบาล ๑ – 

มัธยมศึกษา 

ปีท่ี ๖  

 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูกัญญ์วรา หอมตา  
ครูสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว 

 
 



ห น ้ า  | ๑๐๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔. โครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากร
เสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน 
 
กิจกรรมหลัก 
- ปฏิบัติงานของครูผู้สอน
ต าแหน่งครุอัตราจ้าง 
 

๑. เพื่อจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรส่งเสริมการ
จัดการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน 
  ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  
 

ครูอัตราจ้าง ท่ีมี
ความเช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาท่ี
ขาดแคลน 

๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูอวยพร  ปิ่นสา  
ครูสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๐๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๒  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  ๔.๒.๑ พัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน  และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพของบุคลากรท่ียั่งยืน  โดยใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั งด้านวิชาการและการจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
๑.โครงการพัฒนา

ระบบนิเทศภายใน 

กิจกรรมหลัก 
- การนิเทศภายใน 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าเย่ียมชั นเรียนทุกชั น
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๒. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความกระตือรือร้นในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรมากขึ นโดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมีประสิทธิผลอย่างหลากหลาย 
 ๓. เพื่อให้ครูมีทัศนคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน 
 ๔.  เพื่อให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศห้องเรียนให้
มีบรรยากาศท่ีเอื อต่อการเรียนการสอน 
๕. เพื่อเร่งรัดคุณภาพการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมายของโรงเรียน น าผลการนิเทศเป็น
ข้อมูลในการวางแผนด าเนินงานปีต่อไป 

  ๖. เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ครูผู้สอน แนะน า
ให้ท างานตรงเป้าหมายจุดประสงค์ 

ห้องเรียนชั น

อนุบาล ๑ – 

มัธยมศึกษา 

ปีท่ี ๖  

 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ครูกัญญ์วรา หอม
ตา  
ครูสัญญาลักษณ์ 
หีบแก้ว 



ห น ้ า  | ๑๐๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
๒.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรมหลัก 

- ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน 

   ๑. เพื่อให้ครูได้ศึกษาปัญหา
ของผู้เรียนและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้นวัตกรรม 
   ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูท าวิจัย 
สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
   ๓. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผู้เรียน 
 

ครูโรงเรียน  

บ้านห้วยลาด   

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
ครูวิภาดา  พรม
อินทร์  
ครูสัญญาลักษณ์ 
หีบแก้ว 
 



ห น ้ า  | ๑๐๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๓  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่  ๔.๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการ ปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา 

 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 

- กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมส่งเสริมช่วยนักเรียน 

   ๑. เพื่อปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของโรงเรียน 

     ๒. เพื่อให้นักเรียนมี

คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของโรงเรียน 

     ๓. เพื่อให้หลักสูตร

สถานศึกษาสนองตอบต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและ

เศรษฐกิจ 

 

 

นักเรียน 

ชั นอนุบาล - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูทองย้วน  ตรีเดช 
ครูสิทธิณี วัฒนะจิต
พงษ ์
ครูวิภาดา  พรม
อินทร์ 
ครูสัญญาลักษณ์ หีบ
แก้ว 
ครูสุรวี  เขียวลี 

 



ห น ้ า  | ๑๐๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๔  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
กลยุทธ์ที่  ๔.๔.๑ ส่งเสริมการใช้  การพัฒนาหลักสูตร  และจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการ ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา 

 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร 

- กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น 

- กิจกรรมนิเทศภายใน 

- กิจกรรมส่งเสริมช่วย

นักเรียน 

   ๑. เพื่อปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายของโรงเรียน 

     ๒. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน 

     ๓. เพื่อให้หลักสูตร

สถานศึกษาสนองตอบต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและ

เศรษฐกิจ 

 

 

นักเรียน 

ชั นอนุบาล - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูทองย้วน  ตรีเดช 
ครูสิทธิณี วัฒนะจิตพงษ ์
ครูวิภาดา  พรมอินทร์ 
ครูสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว 
ครูสุรวี  เขียวลี 

 



ห น ้ า  | ๑๐๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.พัฒนาระบบวัดผล

ประเมินผล 

 

กิจกรรมหลัก 

- ปรับปรุงระบบบริการ

เกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน

ทางการเรียน 

- จัดท าแบบทดสอบตาม

วิชาท่ีสอน 

- สรุปผล/เขียนรายงาน

เสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/

ปรับปรุงในปีต่อไป 

 ๑. เพื่อปรับปรุงระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผล 
และประเมินผลของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาฉบับปัจจุบัน 
  ๒. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้
วิเคราะห์วางแผนการวัดผล และ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษา และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูด าเนินการ
วัดผล และประเมินผลการเรียน
การสอน โดยเน้นการประเมิน
ตามสภาพจริง จากกระบวนการ 
การปฏิบัติและผลงาน 
  ๔. เพื่อจัดซื อและจัดท าเอกสาร
หลักฐานการวัดผล ประเมินผลให้
เป็นปัจจุบัน 

นักเรียน 

ชั นอนุบาล - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ 

๑๐,๐๐

๐ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูทองย้วน  ตรีเดช 

 และคณะครูทุกคน 



ห น ้ า  | ๑๐๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๕  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่  ๔.๕.๑ จัดระบบสวัสดิการและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  โดยเน้นการดูแลอย่างท่ัวถึง  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  พัฒนา
โรงเรียนสู่โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.โครงการปรับปรุง ซ่อม

บ ารุง อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ และระบบ

สาธารณูปโภค 

กิจกรรมหลัก 

-  ปรับปรุงอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ระบบ

ไฟฟ้า และด้าน

สาธารณูปโภค 

 

๑. เพื่อให้ห้องเรียนทุกอาคาร สะอาด  
สวยงามและมีบรรยากาศท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู ้

  ๒.เพื่อปรับปรุงบ้านพักครู ให้หมั่นคง
แข็งสะอาดและปลอดภัยแก่คณะครู
พนักงานของรัฐและลูกจ้าง 

  ๓. เพื่อให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการได้
สะดวกและปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 

   ๔. เพื่อให้นักเรียนและผู้มาใช้บริการ
ได้สะดวกสบายจากการใช้ประปา 

- นกัเรียน

โรงเรียน

บ้านห้วย

ลาด 

๑๐๖,๒๐๐ 

 

 

๑๐๖,๒๐๐ 

 

 

๑๐๖,๒๐๐ 

 

 

๑๐๖,๒๐๐ 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสมบูรณ์  นามวงศ์ 
ครูนพรัตน์  ขันติเจริญ 
ครูแดนไทย ค าภีร์ 

 

 



ห น ้ า  | ๑๑๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.โครงการปรับปรุง

ห้องเรียน พัฒนา ภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อม 

 กิจกรรมหลัก 

- ปรับภมูิทัศน์และแหล่ง

เรียนรู ้

- รักษ์สุขภาพ 

- ห้องสมุดสุขสันต์ 

  ๑.  เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มขึ น 
   ๒. เพื่อให้สถานศึกษามีพื นท่ี
สีเขียวเพิ่มขึ น 
   ๓. เพื่อให้มีโต๊ะเก้าอี นั่งเล่น
ส าหรับนักเรียน 
   ๔. เพื่อให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู ้

- นกัเรียนโรงเรียน

บ้านห้วยลาด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ ครู
น าพล  เสค าพันธ์   
ครูแดนไทย  ค าภีร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๑๑๑ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓. พัฒนาระบบ

งบประมาณและการเงิน 

กิจกรรมหลัก 

 - แบ่งงานรับผิดชอบและ

ท างานแต่ละฝ่ายในแต่ละ

งาน 

- ตรวจสอบการใช้จ่ายตาม

โครงการ 

 

 ๑.เพื่อให้มีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
   ๒.เพื่อใช้จ่ายเงินตาม
โครงการ/แผนได้ทันเวลา 
   ๓. เพื่อสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร 
 
 
 
 
 

ครูท่ีรับผิดชอบ ๔,๐๐๐ 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

 

๔,๐๐๐ 

 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสิทธิณี กะทู้ 
ครูณภัทร พงษ์ค า 
ครูวิไลลักษณ์  วงศ์วิริยะ
ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๑๑๒ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔. พัฒนาระบบพัสดุ-

ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมหลัก 

- จัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์ตาม

แผนปฏิบัติงานพัสดุ 

๑. เพื่อพัฒนาครูพัสดุและสินทรัพย์ให้มี

ความรู้เรื่องการพัสดุและการจัดท า

แผนปฏิบัติการพัสดุท่ีถูกต้องตามระเบียบ

ฯ 

 ๒.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหา

พัสดุ(จัดซื อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 

 ๓. เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและ

จ าหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน 

 ๔. บุคลากรทุกคนได้รับความสะดวกใน

ด้านสาธารณูปโภค วัสดุ  และครุภัณฑ์

ตรงความต้องการ 

 ๕. ด าเนินการเบิก-จ่ายพัสดุและควบคุม

จ าหน่ายถูกต้องตามระเบียบของทาง

ราชการ 

ครูและ

นักเรียน

โรงเรียน

บ้านห้วย

ลาด 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์  
ครูน าพล  เสค าพันธ์                                       
ครูนพรัตน์  ขันติเจริญ 

 



ห น ้ า  | ๑๑๓ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕.พัฒนาระบบยานพาหะ

และการซ่อมบ ารุงรักษา 

กิจกรรมหลัก 

- ตรวจสภาพซ่อมบ ารุง  

ดูแลรักษายานพาหนะของ

โรงเรียน   

       เพื่อจัดระบบการ
ให้บริการด้านยานพาหนะใน
โรงเรียนให้มีความคล่องตัว มี
ความปลอดภัย  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 
 

รถยนต์และ

รถจักรยานยนต์

โรงเรียนบ้านห้วย

ลาด 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูนพรัตน์  ขันติเจริญ  
ครูน าพล  เสค าพันธ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๑๑๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๖. สาธารณูปโภค 

 

 

๑. เพื่อประหยัดพลังงานและ
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคสนอง
นโยบายการประหยัดพลังงาน
ของรัฐบาล 
 ๒.เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน
ทุกคนได้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓.  เพื่อเป็นการควบคุมดูแล
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคใน
โรงเรียน 
 ๔ เพื่อให้ครูบุคลากรและ
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน 
ใช้พลังงานท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า 
และใช้อย่างประหยัด 

ค่าไฟฟ้าแลค่า

อินเตอร์เน็ตของ

โรงเรียน 

๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ๑๐๙,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสิทธิณี วัฒนจิตพงษ์ 
ครูณภัทร  พงค์ค า                               
ครูวิไลลักษณ์  วงศ์วิริ
ยชาติ 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๑๑๕ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๗. โครงการปรับปรุง

พัฒนาห้องน  า 

กิจกรรมหลัก 

- ปรับปรุงห้องน  านักเรียน 

อุปกรณ์ภายในห้องน  า 

- จัดหาอุปกรณ์การท า

ความสะอาด 

 
 
 
 
 

๑. เพื่อแก้ปัญหาระบบการ
ไหลเวียนของน  าในห้องน  าห้อง
ส้วม  
 ๒. เพื่อปรับปรุงและวางระบบ
ท่อน  าประปาใหม่ในแต่ละชั น 
 ๓.เพื่อปรับปรุงห้องน  าห้องส้วม
ใหม่ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการ
ดูแลรักษาและท าความสะอาด 
  ๔.เพื่อปรับเปล่ียนวัสดุ
อุปกรณ์ห้องน  าห้องส้วมบาง
รายการท่ีไม่สมบูรณ์ 
๕.เพื่อปรับระบบห้องน  าห้อง
ส้วมให้ถูกหลักสุขลักษณะมาก
ขึ น 
๖.เพื่อให้มีอุปกรณ์ใช้ในการท า
ความสะอาดได้ท่ัวถึง 
 
 

ห้องน  าห้องส้วมใน
โรงเรียน 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูอัมรินทร์  ฐิตวัฒนานนท์ 
ครูวิไล  แก้วประสงค์ 
ครูกัญญ์วรา  หอมตา  
ครูวิไลลักษณ์   
วงศ์วิริยชาติ   
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๑๖ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๘.โครงการห้องเรียน
ธรรมชาติ 
 
กิจกรรมหลัก 
 - จัดท าแหล่งเรียนรู้ท่ี
สามารถศึกษาได้จริง 

๑.  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการ
สืบเสาะ แสวงหาความรู้นอก
ห้องเรียน 
 ๒.  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติภายในโรงเรียน 
 ๓.  เพื่อให้นักเรียนรู้รักษ์
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 ๔.  เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนรู้ทางธรรมชาติ 

 นักเรียนโรงเรียน
บ้านห้วยลาด 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์ 
ครูน าพล เสค าพันธ์ 



ห น ้ า  | ๑๑๗ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๙. สวัสดิการให้กับ
นักเรียน 
 
กิจกรรมหลัก 
- คัดเลือกบริษัทประกันภัย/
ด าเนินการเบิกค่าสินไหม
ทดแทน 

 ๑ . เพื่ อ ให้ นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุคลากรท่ีประสบอุบัติเหตุได้รับ
บริการ ช่วยเห ลือ ค่าสิน ไหม
ทดแทนจากอุบัติเหตุ 
  ๒. นักเรียนหรือผู้ใช้บริการทุก
คนสามารถเข้ารับการรักษาท่ี
คลินิกใกล้บ้าน  หรือสถานี
อนามัยใกล้บ้านเพื่อเข้ารับการ
รักษาได้ทันที   
 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
ห้วยลาด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ์  
ครูนภัทร  พงค์ค า                                      
ครูวิไลลักษณ์  วงศ์วิริ
ยชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | ๑๑๘ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๔.๖  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
กลยุทธ์ที่  ๔.๖.๑ สร้างความเข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารจัดการ  การมีส่วนร่วม  
และร่วมคิดร่วมท า มีการกระจายอ านาจทางการศึกษาและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมพัฒนาระบบ

ประกันคุภาพภายใน 

 

 

     ๑. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน  ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  ว่าด้วย  ระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
      ๒.  เพื่อเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายใน  โดยต้นสังกัด 
      ๓.  เพื่อเตรียมการประเมิน
คุณภาพภายนอก  โดย  สมศ. 
      ๔.  เพื่อผดุงรักษาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนท่ีพัฒนาขึ น 
 

ผู้บริหาร ครูสอน  

เจ้าหน้าท่ีและ

นักเรียนของโรงเรียน

บ้านห้วยลาด  

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ครูวิภาดา  พรมอินทร์ 

ครูสกาวเดือน  จันหน่าย 

ครูสุรวี  เขียวลี 

 
 



ห น ้ า  | ๑๑๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๕.  ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมกับวัยและมีทักษะด้านอาชีพ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่  ๕.๑  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  ๕.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่าง
ท่ัวถึง 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

กิจกรรมหลัก 

- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ภายใน นอกสถานศึกษา 

- กิจกรรมทัศนศึกษา 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยากรภายนอก 

  ๑.  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง 
  ๒. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน า
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
 

นักเรียน

ระดับประถม

ศึกษาและ

นักเรียนชั น

มัธยมศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูกัญญ์วรา หอมตา 
ครูครูสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ์                          
ครูวิภาดา  พรมอินทร์   
ครูสัญญาลักษณ์  หีบแก้ว 
ครูสุรวี  เขียวลี 
 

 
 
 
 



ห น ้ า  | ๑๒๐ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยลาด ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ์ที่  ๕.๑.๒ ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเน้นการใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณปีที่ด าเนินการ ( บาท ) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. จัดหา ผลิต  ซ่อมบ ารุง

และการใช้สื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยี  

กิจกรรมหลัก 

- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     ๑. เพื่อจัดซื อ จัดหา ส่ือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การเรียนการสอน 

     ๒. เพื่อให้ครูสามารถผลิต
ส่ือการเรียนรู้ไว้ใช้ในการเรียน
การสอน                                                                                              

     ๓. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมในการผลิตและใช้ส่ือการ
เรียนรู ้
 

๑. ครูผู้สอนทุกวิชา
ผลิตส่ือการเรียนการ
สอนหรือนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ น
ต่อปีงบประมาณ 
 
๒.ห้องเรียนทุกห้องมี
โทรทัศน์และเครื่องดี
วีดีสามารถใช้การได้ดี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ครูนพรัตน์ ขันติเจริญ 
ครูอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ค ำส่ังโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 

                   ท่ี    ๒๖/ ๒๕๖๑ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ๔ ปี ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

…………………………………………………………………………………………… 

 เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ๔ ปี  ( ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด         
เป็นไปตำมนโยบำยของกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำตำมภำรกิจของโรงเรียน  และเพื่อให้เป็นกรอบควบคุมกำรปฎิบัติ
ตำมแผนกำรบริหำรสถำนศึกษำ  จึงแต่งต้ังบุคคล ต่อไปนี้เป็นกรรมกำร 

 คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. นำยพัฒน์  พิลำบุตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ        ประธำน 

๒. นำยจันทร  แสวงนำม  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมกำร 

๓. นำยสมบูรณ์  นำมวงศ์   ผู้แทนครู                              กรรมกำร 

๔. นำยบุญสิน  พิลำบุตร  ผู้แทนองค์กรชุมชน            กรรมกำร   

๕. นำยสมชำย  พิลำบุตร  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมกำร  

๖. นำยอภิวัฒน์  วังคีร ี  ผู้แทนศิษย์เก่ำ             กรรมกำร  

๗. นำยประสิทธิ์  ค ำเจียก  ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศำสนำ กรรมกำร 

๘. นำยจีระศักดิ์  ตรีเดช  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมกำร 

๙.  นำยสมยศ  พรหมพล  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

มีหน้ำท่ี   ให้ค ำปรึกษำ  แนะน ำ ในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และตรวจสอบแก้ไข  
ปรับปรุง  และพิจำรณำแผนก่อนน ำเสนอกรรมกำรสถำนศึกษำอนุมัติต่อไป  

 

คณะกรรมการด าเนินการ 

 ๑.นำยสมยศ พรหมพล    ผู้อ ำนวยกำร              ประธำน 

 ๒.นำยสมบูรณ์  นำมวงศ์             ครู คศ.๓               กรรมกำร 

 ๓. นำงสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ   ครู คศ.๓              กรรมกำร 

 ๔. นำงสำวอวยพร  ปิ่นสำ   ครู คศ๓     กรรมกำร 

 ๕. นำงอัมรินทร์  ฐิตวัฒนำนนท์     ครู คศ.๓     กรรมกำร 

 ๖. นำงสำวณภัทร  พงค์ค ำ   ครู คศ.๒    กรรมกำร 



 ๗. นำงสัญญำลักษณ์  หีบแก้ว   ครู คศ.๑    กรรมกำร 

 ๘.นำงสำววิไล  แก้วประสงค์           ครู คศ.๑     กรรมกำร 

 ๙.นำงสำวกัญญ์วรำ  หอมตำ    ครู คศ.๑    กรรมกำร  

 ๑๐.นำงสำววิภำดำ พรมอินทร์     ครู คศ.๑     กรรมกำร 

 ๑๑. นำงสำวดำรำภำ  ขวัญพรม  ครู คศ.๑    กรรมกำร 

 ๑๒.นำยวันชนะ  พิลำ     ครู คศ.๑    กรรมกำร 

 ๑๓.นำงวิไลลักษณ์  วงค์วิริยชำติ   ครู คศ. ๑    กรรมกำร 

 ๑๔.นำงสำวเนตยำ เงินเจริญ  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

 ๑๕.นำยสุรวี  เขียวลี    ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

 ๑๖.นำยนพรัตน์  ขันติเจริญ    ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

 ๑๗.  นำยวรำยุ  ขวัญลอย  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

 ๑๘. นำยน ำพล  เสค ำพันธ์  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

 ๑๙. นำงสำวสกำวเดือน จันหน่ำย  ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

 ๑๗.นำยแดนไทย  ค ำภีร์    ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 

 ๑๘.นำงณัฐชริดำวัณ  จันทร์นวม   พี่เล้ียงเด็กพิกำร    กรรมกำร 

 ๑๙.นำยวิชัย  ขวัญตึก    ครูอัตรำจ้ำง                          กรรมกำร 

 ๒๑. นำงทองย้วน ตรีเดช   พนักงำนรำชกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 ๑.ศึกษำสภำพปัจจุบันปัญหำ  ควำมต้องกำรของโรงเรียน  ชุมชน หรือประเมินควำมต้องกำรและควำม
จ ำเป็นในกำรพัฒนำในส่วนรับผิดชอบ 

 ๒.น ำข้อมูลจำกข้อ ๑ มำวำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยระดมควำมคิดพิจำรณำก ำหนดโครงกำร/ งำนท่ีจะ
ด ำเนินงำน  ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบงบประมำณตำมท่ีได้รับจัดสรร เพื่อด ำเนินกำร 

 ๓.ด ำเนินกำรตำมแผนโดยน ำข้อสรุปจำกข้อ   ๒  มำยกร่ำงแผนงำน/โครงกำรของโรงเรียนเสนอ
คณะกรรมกำรรวบรวม 

 ๔.ด ำเนินกำรอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย              

คณะกรรมการรวบรวม  พิมพ์  และจัดท ารูปเล่ม 

๑. นำงสิทธิณี  วัฒนะจิตพงศ์  ครู คศ. ๑   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำววิภำดำ พรมอินทร์     ครู คศ.๑             กรรมกำร 

๓. นำงสัญญำลักษณ์  หีบแก้ว   ครู คศ.๑    กรรมกำร 

๔. นำยสุรวี  เขียวลี     ครูผู้ช่วย     กรรมกำร 

๖. นำงทองย้วน ตรีเดช   พนักงำนรำชกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



 มีหน้ำท่ี  ตรวจสอบควำมถูกต้อง    รวบรวมและจัดส่งให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำท่ี  ท่ีรับผิดชอบอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 

 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ส่ัง  ณ วันท่ี     ๙   เมษำยน  ๒๕๖๑ 

 

      ( นำยสมยศ  พรหมพล ) 

              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยลำด 
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